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الملخص التنفيذي

يســتعرض هذا التقرير أوضاع النساء والفتيات 
الفلســطينيات خالل الفترة تموز/يوليو 2018 - حزيران/

يونيو 2020، ويركز على النتائج االنمائية على مســتوى 
السياســة والمجتمع واالقتصاد وحقوق االنسان. 

وباالســتناد إلى البحث الذي نشرته اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آســيا )اإلسكوا( وأحدث البيانات، 

يســلط هذا التقرير الضوء على وضٍع معقد ويقدم صورة 
عن التقدم المحرز وكذلك اإلخفاقات في ســياق االحتالل 

العسكري االســرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك 
القدس الشــرقية وقطاع غزة. وعلى الرغم من الجهود 
الكبيرة التي ُبذلت لبناء دولة فلســطينية تعالج حاالت 

الالمساواة بين الجنســين، ال تزال النساء والفتيات يعانين 
من انعدام األمــن والتمييز المتأصَلين. 

كما يشــير التقرير إلى أن السياسات المتعلقة باالحتالل 
ال تراعي احتياجات النســاء والفتيات الفلسطينيات. وقد 

تمت دراســة اآلثار الناجمة عن هذه السياسات خالل فترة 
الســنتين التي شــملها التقرير، بما في ذلك تزايد األنشطة 
االســتيطانية والتهديدات بعمليات الطرد القسري وهدم 

المنازل، ال ســيما في القدس الشرقية والمنطقة »ج« من 
الضفة الغربية، باإلضافة إلى النتائج المترتبة عن الســنوات 

الثالث عشــرة للحصار االسرائيلي المفروض على قطاع 
غزة وحصيلة ضحايا مســيرة العودة الكبيرة على السكان. 

كما يتضمن التقرير تحلياًل لألثر الشــديد لمرض فيروس 
كورونا )كوفيد-19( على النســاء. وقد أدت الجائحة 

إلى تفاقم حاالت الالمســاواة والعنف وأثرت سلبًا على 
حصول الناجيات على الخدمات. 

يعرض التقرير المؤشــرات االجتماعية واالقتصادية التي 
تحدد حياة النســاء والفتيات في دولة فلسطين. ويتناول 
التقرير الفجوة المتزايدة في المســتويات المعيشية بين 

المجتمعات في الضفة الغربية وال ســيما المنطقة »ج« 
والمنطقة »ه2« والقدس الشــرقية، وبين الضفة الغربية 

وقطاع غزة حيث جعــل الحصار، إلى جانب تصاعد أعمال 
العنف بشــكل دوري والتوتر السياسي بين الحكومة 

الفلســطينية وحركة حماس التي تسيطر على غزة في 
الواقع، العديد من النســاء والفتيات يعشن حياة محفوفة 

بالمخاطر، مما عزز هشاشتهن. 

أما بالنســبة للحقوق، فيظهــر الوضع نتائج متباينة حيث 
يوجد تناقض حاد بين مســتويات التحصيل العلمي العالية 

بين النساء وتصاعد مســتويات البطالة. وعلى الرغم من 
بعض اإلجراءات التــي اتخذتها الحكومة خالل الفترة 

المشمولة بالتقرير، اســتمر العنف ضد النساء والفتيات، 
مما شــكل تهديدًا كبيرًا لهن ولحقوقهن بشكٍل عام. 

يتضمن التقرير أيضــًا تقييمًا للتقدم الذي أحرزته دولة 
فلســطين في مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية 

مع اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة 
)ســيداو(، ومنهاج عمل بيجين، وخطة التنمية المستدامة 

لعام 2030، وخطة المرأة والســالم واألمن. وعلى الرغم 
من بعض الخطوات االيجابية، ينبغي تســريع اإلصالح 

التشــريعي من أجل حماية ودعم النساء والفتيات بشكٍل 
أفضل. وال بد من بذل مزيد من الجهود لتحســين التمثيل 

السياســي للمرأة، بما في ذلك زيادة عدد النساء في 
المناصب السياســية وتولي مناصب صنع القرار. 

وفي الختام، ُيقترح عدد من التوصيات التي تشــمل 
مجموعة واســعة من االصالحات القانونية والمؤسساتية 

التي تأخذ في االعتبــار منظور النوع االجتماعي، باإلضافة 
إلى التدابير االقتصاديــة واالجتماعية لتعزيز حقوق 

ورفاهية النساء والفتيات.
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الوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات تموز/يوليو 2018 – حزيران/يونيو 2020

 1.  عشرون سنة من التقارير 
االتجاهات والتطورات

إن هذه النسخة من التقرير لفترة سنتين حول الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفلسطينية هي العاشرة في 
سلسلة من التقارير. وتسرد التقارير مسار تطّور المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات خالل العقدين األخيرين. 
كما تقدم التقارير وصفًا سرديًا لفهٍم أفضل للتقدم والتراجع في القطاعات القانونية والسياسية والتنموية واإلنسانية 

في دولة فلسطين في ظل االحتالل العسكري األطول في التاريخ الحديث وأكثر االحتالالت وحشية. 

عملــت الحكومة الفلســطينية على مدى الســنوات 
العشــرين الماضية علــى تلبية المعاييــر الدولية للدولة 
فيمــا يتعلق بالمســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة. 
وفي عــام 2014، انضمت دولة فلســطين، بعد فترة 
 قصيــرة من فوزهــا بمركز الدولة المراقبــة غير العضو 
في األمــم المتحدة، إلى عــدة معاهدات واتفاقيات 

 وعهــود دولية مــن دون تحفظات، بما في ذلك 
 اتفاقيــة القضاء علــى جميع أشــكال التمييز ضد المرأة 

)ســيداو(. وبدعٍم من وزارة شــؤون المرأة ومنظمات 
المجتمــع المدني النســائية، التزمت دولة فلســطين أيضًا 

بالمشــاركة في ُأطر تعزز حقوق المــرأة مثل منهاج 
عمــل بيجين، وخطة المرأة والســالم واألمن، وخطة عام 

2030. وعلــى الرغم من هــذه الجهود، من الواضح أن 
الســياق السياســي واالقتصادي واالجتماعي مستمر 

فــي التدهور، ووضع النســاء والفتيات في حالة ركود. 
وفي اآلونــة األخيرة، أثرت جائحــة كوفيد-19 وعمليات 

اإلغــالق المتتالية على المكاســب المحققة. 

 وســلطت هــذه السلســلة من التقاريــر الضوء على 
 أبعــاد النــوع االجتماعي وتأثيــر الحياة في ظل 

االحتــالل الطويل. ومع دخول هــذا االحتالل عامه 
 الثالــث والخمســين واتخاذه أبعــادًا جديدة، ال تزال 
النســاء والفتيــات الفلســطينيات يعانيــن من أضرار 

مباشــرة وغيــر مباشــرة. فهن ما زلــن يعانين من موت 
أفراد عائالتهــن وصدمة التعــرض لإلصابة أو االحتجاز، 

ومســتوى التهديد المرتفع بســبب الغــارات الليلية، 
 واعتقال األطفال وعنف المســتوطنين. ويســتمر 

 العقــاب الجماعي لهــدم المنازل والتهجير القســري، 
ما يعّرض النســاء لمزيد من المخاطــر ويحرمهّن من مكان 

آمــن يلجأن إليه. فالنســاء والفتيات أهداف مباشــرة 

 لعدوان االحتالل. وشــارك آالف من األشخاص، 
بينهم نســاء، في مســيرة العــودة الكبرى في غزة في 

عام 2018 والتي أســفرت عن مقتل المســعفة رزان 
النجــار البالغــة من العمر  21 عامــًا. عالوة على ذلك، 

ال تزال النســاء والفتيات )ولكــن ليس األغلبيــة المطلقة( 
يتعرضــن لالعتقــال أو االحتجاز بشــكل روتيني في 

السجون اإلســرائيلية.

ال تزال النســاء والفتيات الالتي يعشــن في قطاع غزة، 
أو القــدس الشــرقية أو المنطقة »ج«1 محرومات 
مــن الوصول إلى الخدمات والمــوارد االجتماعية 

واالقتصاديــة. وهذا يعني أن الســكان في القدس 
الشــرقية أو المنطقــة »ج« معزولون عن الخدمات 
الفلســطينية ومقدمــي الخدمات الفلســطينيين. أما 
بالنســبة لقطاع غزة، فقد تســبب التدخل العســكري 

االســرائيلي والحصار المســتمر منذ 13 عامًا في أزمة 
إنســانية. ونتيجــة لذلك، ال تزال النســاء والفتيات في هذه 

المناطــق يتعرضــن للعنف وانعدام األمن. 

ال ينبــع العنف ضد النســاء والفتيات مــن تجربتهن مع 
االحتالل االســرائيلي فحســب بل أيضًا مــن المعايير األبوية 

في المجتمع الفلســطيني. وقــد تواصلت اعتداءات 
المســتوطنين والجنود اإلســرائيليين فــي الضفة الغربية. 

وتتعــرض النســاء والفتيات عمومــًا للعنف بعيدًا عن 
المواجهات المباشــرة، ســواء داخل منازلهن أم بالقرب 

منهــا أم عند عبور نقــاط التفتيش. لذلك هــن عرضة للخطر 
أثناء ممارســة األنشــطة اليومية العادية. وتشــير البيانات 

والمالحظــات إلى تزايد العنــف، بما في ذلك حاالت 
زواج األطفال، إثر التوغالت العســكرية االســرائيلية، 

فــي قطاع غزة على وجه الخصــوص. ويبرز هذا الوضع 
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الروابط بيــن العنف المرتبط باالحتالل وأشــكال محددة 
من العنف ضمن األســرة. 

تشــير البيانات األخيرة الصادرة عــن مكتب اإلحصاء 
 المركــزي الفلســطيني إلى تراجع العنف ضد النســاء 
على مدى الســنوات الخمس عشــرة الماضية. غير أن 

العنف األســري والتحرش الجنســي وما يسمى بجرائم 
الشــرف وزواج االطفال، باإلضافة إلى أشكال أخرى 

مــن األذى الذي ُيرتكب في ظل االحتــالل، تبقى واقعًا 
يوميًا تواجهه العديد من النســاء والفتيات. وشــهدت 
عمليــة تقديــم الخدمات لمكافحــة العنف ضد المرأة 

 تحســنًا ال سيما من خالل إنشــاء شبكة اإلحالة 
»تكامل«، واألرقام الســاخنة، وُدور اإليواء وتوفير 
الدعم النفســي واالجتماعــي، ولكن ال وجود حتى 

اآلن لقانــون يجــّرم العنف ضد المرأة. كما تشــير البيانات 
الصادرة عــن مكتب اإلحصاء المركزي الفلســطيني 

إلى أن عددًا محدودًا من النســاء يحصلــن على الخدمات 
بســبب وصمــة العار المرتبطــة بطلب هذا النوع من 

المســاعدة. ويعاني ســكان قطاع غزة والمنطقة 
»ج« والقدس الشــرقية عنفــًا مضاعفًا، ولكن ال يزال 

لديهــم وصول محدود إلــى الخدمات. ومرّد ذلك في 
معظم الحــاالت إلى أن الحكومــة والمجتمع المدني 
ال صالحيــات لهمــا في المناطق حيــث يقيم الناجون، 

أو أنهمــا غير قادرين على الوصول إلى أولئك الســكان 
لتقديــم مثل هذه الخدمات. 

وقد تغيرت مشــاركة النســاء والفتيــات في الحياة 
العامــة، إما من خالل العمــل أو التعليــم أو التمثيل 
والمشــاركة على المســتوى السياســي منذ عقود. 

وتتزايــد معــدالت تعليم اإلناث باســتمرار على عكس 
مشــاركة النســاء في القوة العاملــة التي ارتفعت 

فقــط من 10.3 فــي المائة في عام 2001 إلى 18.1 
فــي المائة فــي عام 2019. أما بطالة النســاء فقد 
قفــزت من 13.8 في المائة إلــى 41.2 في المائة 

خــالل الفترة عينها. فمســاهمة النســاء في السياســة 
وجهودهــن في مقاومة االحتــالل هي األقوى على 

مســتوى المجتمــع المحلي والقاعدة الشــعبية، وقد 
كانــت كذلك منذ األيام األولــى لالحتالل. وفيمــا يتعلق 

بالمشــاركة والتمثيــل السياســيين الرســميين، ال تزال 
 المــرأة ممثلــة تمثياًل ضعيفــًا على جميع المســتويات 
فــي هيئات صنــع القرار بما في ذلــك مجلس الوزراء 

والســلك الدبلوماســي والقضاء والمجالــس البلدية 
ولجــان المخيمات. 

علــى الرغم مــن الجهود الكبيــرة المبذولة لبناء دولة 
فلســطينية من خالل التشــريعات وااللتزام بالقواعد 

واألطر الدولية التي تعزز المســاواة بين الجنســين 
على مدى العشــرين ســنة الماضية، ما زالت النساء 

والفتيــات يعانيــن على أرض الواقع مــن التمييز وانعدام 
األمــن الناتجين عن العبء المزدوج لسياســات االحتالل 

اإلســرائيلي والســلوكيات األبوية المتجذرة. وتسلط 
التقاريــر التــي تصدر كل ســنتين الضوء على الوضع 

االقتصــادي واالجتماعي للنســاء والفتيات الفلســطينيات، 
مع اإلشــارة إلى المكاســب المحدودة التي تحققت 

والثغــرات المســتمرة. ويعتمد ضمــان حقوق المرأة على 
ضمان المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة، واألهم 

من ذلك، إنهــاء االحتالل حتى تتــاح للحكومة فرصة 
لممارســة العناية الواجبة.
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2.  اإلطار السياسي وقضايا النوع االجتماعي 
في األراضي الفلسطينية تحت االحتالل

وفقًا للقرار 42/2003 الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة حول النســاء الفلســطينيات، 
والقرار 330 )د-30( الصادر عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا )اإلســكوا( في دورتها الثالثين )بيروت، 

28 حزيران/يونيــو 2018( الــذي يطلب إلى األمانة العامة »رصد وتحليل وتوثيــق التبعات االقتصادية واالجتماعية 
لالحتالل االســرائيلي واالنتهاكات االســرائيلية لحقوق الشعب الفلســطيني والقانون الدولي«، ُتصدر اإلسكوا تقارير 
كل ســنتين عن وضع النســاء والفتيات في األراضي الفلســطينية المحتلة2. وهي تقدم لمحة عن التقدم والتحديات 
على مســتوى تعزيز الحقوق السياســية واالجتماعية واالقتصادية وحقوق االنسان للنســاء والفتيات الفلسطينيات. 

ويغطــي هذا التقرير الفتــرة بين 1 تموز/يوليو 2018 و30 حزيران/يونيو 2020. 

وتســتند المعلومات الواردة في التقرير إلى البيانات المنشــورة لمكتب اإلحصاء المركزي الفلســطيني وتقارير األمم 
المتحدة، بما في ذلك تقارير مكتب تنســيق الشــؤون االنســانية، ومكتب المفوض السامي لحقوق االنسان التابع 

لألمم المتحدة، وبرنامج االمم المتحدة االنمائي، ومنظمة اليونســكو، واليونيســف، واالونروا، وهيئة االمم المتحدة 
للمرأة ومنظمة الصحة العالمية. واســتكمل التحليل بمعلومات قدمتها كل من وزارة شــؤون المرأة ووزارة الصحة 

ووزارة التربية الفلســطينية ومنظمات المجتمــع المدني ووكاالت التنمية الدولية. 

ألف. التطورات السياسية واألمنية

ال يزال الســياق السياســي واألمني في األراضي 
الفلســطينية المحتلــة أســير 53 عامًا من االحتالل 

 العسكري االســرائيلي المباشــر والممارسات 
والسياســات التــي تنطوي على انتهــاكات للقانون 

 االنســاني الدولي والقانــون الدولي لحقوق 
االنســان. وقد أّدى ذلك إلى أزمات إنســانية مطولة، 

وتدهــور في الظروف المعيشــية وتعطيــل التنمية 
 االجتماعيــة واالقتصاديــة، بل تراجــع التنمية في 

بعض األحيان. وال تزال ســيادة الحكومة وســلطتها 
 محدودتــان بعد 25 عامًا مــن الدعم الدولي 

الدولة.  لبناء 

تواجــه الحكومة فــي المنطقتين »أ« و»ب« )38 في 
المائــة( من الضفــة الغربية تحديات وقيــودًا في تقديم 

الخدمــات وتطبيق ســيادة القانون، وهــي غير قادرة على 
تقديــم أي خدمات للفلســطينيين فــي المنطقة »ج« 
)الخاضعة للســيطرة اإلدارية والعســكرية االســرائيلية( 

والقدس الشــرقية )التــي ضّمت في عام 1980، وقد 
أدانــت االمم المتحدة هــذا العمل على أنــه غير قانوني(. 
وال تــزال إســرائيل، بصفتها الســلطة المحتلة، تســيطر فعليًا 
علــى الضفة الغربيــة بأكملها وقد بــدأت باتخاذ خطوات 

تشــريعية لبســط ســيادتها على المناطق هناك. 

واستمرت إسرائيل خالل الفترة المشمولة بالتقرير بفرض 
القيود على الفلسطينيين ومن ضمنها الحصار الجوي 

والبحري والبري على قطاع غزة، والقيود على التنقل في 
الضفة الغربية، والقيود على البناء وإمكانية الوصول في 

المنطقة »ج« والقدس الشرقية. كما استمر االنقسام 
الداخلي بين الحكومة المتمركزة في الضفة الغربية 

وسلطات األمر الواقع في غزة. 

وال تزال النساء والفتيات في الضفة الغربية وأيضًا القدس 
الشرقية وقطاع غزة يعانين طوال الوقت من اآلثار السلبية 

للتقلبات السياسية وانتهاكات حقوق االنسان. 
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التطورات السياسية. 1

اســتمرت التطورات السياسية والتشــريعية واألمنية 
الســلبية خالل الفترة المشــمولة بالتقرير في إضعاف 

 إمكانيــة تحقيق حل الدولتين. وأحكمت إســرائيل 
ســيطرتها على المنطقــة »ج« )حوالي 60 في المائة 
 تقريبــًا من الضفة الغربيــة المنطقة »ج«(، وهذا واضح 
من خالل التوســع المتسارع للمســتوطنات في الضفة 

الغربية وعدد القوانين التي أقرها الكنيســت االســرائيلي 
وتوســيع الســيادة على تلك المستوطنات، وانطالق 

 الواليــات المتحدة االمريكية من التوافق الواســع 
على أن المســتوطنات االســرائيلية وضم القدس الشرقية 

همــا غير قانونييــن بموجب القانون الدولي. 

وفي كانــون الثاني/يناير 2020، أصدرت االدارة 
األمريكيــة وثيقة تحت عنوان: »ســالم نحو االزدهار: 

رؤية لتحســين حياة الشــعبين الفلســطيني واالسرائيلي«، 
توضــح العناصر التي تشــكل نقطــة انطالق واضحة 

من إطار حل الدولتين الذي ســاد فــي المفاوضات 
منذ مؤتمر الســالم في مدريــد في عام 1991. رّحبت 

إســرائيل بالخطة ولكن الحكومــة الفلســطينية وجامعة 
الــدول العربية ومنظمة التعاون االســالمي ودول عدة 

رفضــت االقتراحــات ألنها أخفقت في عكــس العناصر 
األساســية لألطــر القانونية المعترف بهــا دوليًا كما 

حددتها قرارات االمــم المتحدة3.

وفيمــا يتعلق بخطة الســالم، أكد األميــن العام لألمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش أن »أي خطة يجب أن 

تتماشــى وقرارات األمم المتحــدة ومجلس األمن وأن 
تضمــن موافقــة جميع األطراف المعنيــة«4. وكما عّلق 

مايــكل لينــك، مقرر األمم المتحــدة الخاص حول وضع 
حقوق االنســان في األراضــي الفلســطينية المحتلة منذ 

عام 1967 قائاًل: »هذه ليســت وصفة لتحقيق ســالم 
عــادل ودائم بل باألحرى تأييد إلنشــاء بانتوســتان القرن 

الحادي والعشــرين في الشرق االوســط... فالدويلة 
الفلســطينية التــي توختهــا الخطــة االمريكية إنما هي 
أشــبه بأرخبيالت مشــتتة من األراضي غيــر المتالصقة 

ــرائيل بالكامل«5.  والمحاطة بإس

وشــّكل ضم أجزاء كبيــرة من الضفــة الغربية قضية 
رئيســية في االنتخابات االســرائيلية التــي ُعقدت الجولة 

الثالثــة منها في آذار/مــارس 2020، بدعم من رئيس 
الــوزراء بنياميــن نتنياهو. وتشــمل الخطــط المعلن عنها 

القســم األكبر من وادي االردن واألراضــي التي بنت 
عليها إســرائيل ما يقارب 235 مســتوطنة غيــر قانونية 
بموجــب القانون الدولي. ومن شــأن ذلك أن يقوض 

فرص تحقيق ســالم عــادل ودائم وإقامة دولة فلســطينية 
مســتقلة6. كمــا يمكن أن يؤدي إلى تزايــد الضغط على 

الفلســطينيين الذين يعيشــون فــي األراضي التي تم 
ضمهــا وحولهــا، حيث قد يفقــدون إمكانية الوصول 

إلى األراضي وُســُبل العيش والخدمات األساســية، وقد 
يتعرضــون للمزيــد من العنف وانعدام األمن. وســتصير 
المرأة الفلســطينية بال شــك أكثر عزلــًة وأقل أمنًا من 

الناحيــة الماليــة. أما تعليــم الفتيات الذي غالبًا مــا تعتبره 
األســر الفقيرة اســتثمارًا ضعيفًا، »مــن المرجح أن يتراجع 
بســرعٍة كبيرة فــي المناطق القريبــة من األراضي التي 

ضمها«7. تم 

قبل الخطط التي ُوضعت لضم أجزاء من الضفة الغربية، 
عززت الحكومة االسرائيلية سياسة مصادرة األراضي 

واألنشطة االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما 
في ذلك القدس الشرقية، في انتهاك لقرارات مجلس 

األمن بما فيها القرار 2334 المعتمد في 23 كانون 
األول/ديسمبر 2016. 

يؤكــد القرار 2334 أن جميع المســتوطنات االســرائيلية 
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلة تشــكل انتهاكًا صارخًا 
للقانــون الدولــي معتبرًا أنها »حافز أساســي النتهاكات 

حقوق االنســان، بمــا في ذلك القيــود المفروضة على 
حريــة التنقل، وهــدم منــازل الفلســطينيين وممتلكاتهم، 
وعنــف المســتوطنين، ومصادرة األمالك واإلفالت من 

العقاب«8. وكشــف تقرير منظمة »الســالم اآلن« لعام 
2019 عــن البناء االســتيطاني أن المعدل الســنوي منذ 

عــام 2017 لبناء الوحدات الســكنية في الضفــة الغربية، 
باســتثناء القدس الشــرقية، أعلى بنســبة 25 في المائة 

 )2,267 وحــدة( ممــا كان عليه قبل عام 2017 
)1,807 وحدات(9.

أعلنــت الواليات المتحدة االمريكية في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2019 أنهــا لم تعد تعتبر المســتوطنات 
االســرائيلية في األراضــي الفلســطينية المحتلة انتهاكًا 
للقانــون الدولي على الرغم مــن القرارات الصادرة عن 
الهيئــات الدولية والرأي االستشــاري لمحكمة العدل 

الدوليــة في 2004. فكانــت النتيجة تســريع وتيرة البناء 
في القدس الشــرقية، بما في ذلك المباشــرة ببناء 
ما ســوف يصبح أكبر مجمع اســتيطاني داخل حي 
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فلســطيني: مشــروع نوف تسيونوهو مســتوطنة، ليس 
بالقــرب من جبــل المكبر بل داخله10.

كمــا تضمنت الفتــرة المشــمولة بالتقرير مصادر أخرى 
للتوتــر بيــن الحكومتين االســرائيلية والفلســطينية. في 

شــباط/فبراير 2019، بدأت الحكومة االســرائيلية، 
بموجــب قانون 2018، بإجــراء اقتطاعات أحادية 
الطــرف بقيمــة 12 مليون دوالر شــهريًا تقريبًا من 

إيــرادات المقاصة التــي تجمعها بالنيابة عــن الحكومة 
الفلســطينية11. وردًا على ذلك، رفضــت الحكومة 

الفلســطينية مؤقتــًا تحويالت إيــرادات المقاصة من 
إســرائيل  وأشــارت إلى أنها لن تقبل اإليرادات إاّل 

إذا تــم تحويل المبلــغ بالكامل. 

السياق األمني: العنف واستخدام القوة. 2

استمر الوضع األمني في األراضي الفلسطينية المحتلة 
في التدهور وكان له تأثير متفاوت على النساء والرجال 

والفتيات والصبيان. 

في غزة، استمر الوضع في التقلب، مهددًا حياة 
الفلسطينيين وأمنهم الشخصي. وفي الفترة المشمولة 

في التقرير، ُقتل 224 فلسطينيًا في غزة بينهم 8 نساء 
وفتاتان12، وأصيب 22,269 بينهم 1,159 امرأة و314 
فتاة13. وكان السبب الرئيسي للوفاة استخدام الذخيرة 

الحية من ِقبل إسرائيل والغارات الجوية، فيما كانت 
األسباب الرئيسية لإلصابات استنشاق الغاز المسيل للدموع 

ورمي األفراد بعبوات الغاز المسيل للدموع واستخدام 
الرصاص المطاطي14. 

كمــا وقع العديد من االصابات في خالل ما ُعرف 
بمظاهرات مســيرة العودة الكبرى التي انطلقت 
فــي آذار/مارس 2018 ودعت إلى االعتراف بحق 

الفلســطينيين في العودة وإنهاء الحصار اإلسرائيلي على 
غزة. واســتمرت االحتجاجات حتى كانون األول/ديسمبر 

2019. وقد ُســجلت بعد التصعيدات المتكررة خالل الفترة 
المشــمولة بالتقرير حيث شن الجيش االسرائيلي غارات 
جوية ومدفعية متقطعة على قطاع غزة، ما أســفر عن 

وقوع إصابات وأضرار. 

وفقًا لتقرير مكتب االمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
االنســانية للعام 2019، سلط رّد إسرائيل على احتجاجات 
مســيرة العودة الكبرى الضوء على »المخاوف القائمة 

منذ فترة طويلة بشأن اســتخدام إسرائيل المفرط للقوة 
وغياب المساءلة«15.

ووجــدت لجنة االمــم المتحدة المســتقلة الدولية 
للتحقيــق فــي االحتجاجات في االراضي الفلســطينية 

المحتلة أســبابًا معقولــة لالعتقاد بأن بعــض االنتهاكات 
التــي ارتكبتها القوى االمنية االســرائيلية قد تشــكل 

جرائــم دولية. وهــي تنطوي على جرائم ضد االنســانية 
وجرائــم حرب محتملة وال ســيما من خالل اســتخدام 

القوة بشــكل غيــر قانوني ومفرط وغيــر متكافئ 
واالســتهداف المتعمد مــن جانب القناصة االســرائيليين 

للمتظاهريــن المدنييــن في غزة، بمــن فيهم األطفال 
واألشــخاص ذوي االعاقة والعامليــن الصحيين 

.16 والصحفيين

 لقــد أصبح لــدى العديد من الذيــن أصيبوا إعاقة 
دائمــة. ولقد ألقت االصابات، وال ســيما االصابات 

الشــديدة في األطراف الناجمة عن اســتخدام الذخيرة 
الحيــة، بعــبء كبير على نظــام الرعاية الصحيــة المثقل 

أصــاًل بالحصار الذي طال أمــده والنقص الحاد في 
اللــوازم الطبية وأزمــة الطاقة المزمنة. وعلى مســتوى 

 األســر، ألقيت مســؤولية العناية بأفــراد العائلة 
المصابيــن على عاتق النســاء فتضاعفــت أعباء الرعاية 

الملقــاة عليهن17.

أســفرت مظاهرات مســيرة العودة الكبــرى عن »نتائج 
وآثار واســعة النطاق على مســتوى الصحــة العقلية 

والمســتوى النفســي االجتماعي، خاصًة بالنســبة إلى 
المصابيــن مــن البالغين والشــباب واالطفال ومقدمي 

الرعايــة لهم« كما ورد فــي تقرير مكتب االمــم المتحدة 
لتنسيق الشــؤون اإلنسانية18.

في ظل هذه األجــواء، تفاقم خطر تعــرض الفتيات 
للزواج المبكر وأشــارت منظمة أوكســفام في عام 
2019 إلــى »أن الفتيات الصغيــرات اللواتي فقدن 

والدهــن أو أصيــب والدهن بإعاقة بســبب إصابته قد 
أصبحــن أكثر عرضــة لخطر اإلكراه على الــزواج المبكر 

 نتيجــة انخفاض الدخل خاصــة وأن الوالد/الزوج هو 
 عادًة معيل األســرة«19. عــالوًة على ذلك، أجبرت 
 النســاء والفتيــات على الزواج المبكر أو القســري 

 مــن رجال كانوا قد تعرضوا إلصابة أو تشــوه. 
ولــم تتمكن 12.5 فــي المائة من النســاء المصابات 

 خالل احتجاجات مســيرة العــودة الكبرى من 
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اســتعادة عملهــن. كما تعرضن للمزيد من االســاءة 
الجســدية والجنسية20.

في الضفــة الغربية، قتل21 مــا مجموعه 65 فلســطينيًا 
)بمــن فيهم امرأتــان وفتاة واحدة( وأصيب 6،818 

)بمــن فيهم 159 امرأة و59 فتــاة( على أيدي القوات 
االســرائيلية خالل الفتــرة المشــمولة بالتقرير22. ووقعت 

الوفيات خــالل المظاهــرات وعمليات االعتقال 
والمداهمــات واالحتجــاز والحوادث عند نقــاط التفتيش، 

وكذلــك نتيجة عنف المســتوطنين. واســتمر عنف 
المســتوطنين المدعــوم من الدولة بصــورٍة منتظمة في 

مختلــف أنحــاء الضفة الغربية. ولقــد تم توثيق 1،565 
حادثــة اعتداء وعنــف وتحرش وتهديد بيــن 1 تموز/يوليو 
2018 و30 حزيران/يونيــو 2020 ارتكبها مســتوطنون 

 بحق فلســطينيين أســفرت عن 3 وفيات و262 
إصابــة23، خصوصًا في القدس )434 حالــة( والخليل 

)316 حالة(. وبعد تفشــي فيــروس كورونا )كوفيد-19(، 
أفيد عــن تزايد كبير فــي وتيرة عنف المســتوطنين من 

حيث الشــدة والحدة24. ونادرًا ما يواجه المســتوطنون 
االســرائيليون عواقــب قانونية بســبب اعتداءاتهم ضد 
الفلســطينيين، وأشــارت المنظمة االســرائيلية لحقوق 

 االنســان »ييش دين« إلى أن 91 فــي المائة من 
حــاالت العنف التــي ارتكبها المســتوطنون قد ُأغلقت 

مــن دون توجيــه أي اتهامات بعــد التحقيق فيها25. 
 ويســاهم عدم قيام الســلطات االســرائيلية بالتحقيق 

 أو تطبيــق المســاءلة على األغلبية الســاحقة من 
 هــذه الجرائم فــي تعزيز ثقافة االفــالت من العقاب 

لدى المســتوطنين االســرائيليين، وترســيخ بيئة معادية 
 وقســرية بالنســبة للفلســطينيين وال ســيما في 

المنطقة »ج« والقدس الشــرقية26. ومن شــأن بيئة 
كهــذه أن تدفــع بالناس إلى مغــادرة المناطق التي 

 يقطنــون فيهــا، مما يثير مخــاوف جدية بخصوص 
القسري27. االنتقال 

ولعنف المستوطنين تأثير نفسي كبير على النساء فهن 
 يعشــن في خوف دائم على أنفسهن وأوالدهن28. 

وقد يحد من حركة النســاء والفتيــات وحصولهن على 
فرص العمل والتعليم. لقد وجد مســح أســري للمنطقة 
»ج« أجرته منظمة أوكســفام ومعهد دراســات المرأة 

فــي جامعــة بيرزيت في عام 2019 أن »الخوف من 
العنف العســكري أو عنف المســتوطنين كان السبب 

الرئيســي وراء افتقار النســاء لحرية التنقل داخل حقول 
االســرة/مناطق الرعي أو إليها. كما اعتبرت ثلثا... النســاء 
أن هذا كان أيضًا ســبب القيــود المفروضة على وصولهن 

المنتجة«29. إلى االراضي 

اإلطار 1. آرسون في قلقيلية ترك إحدى األسر من دون أمل في العدالة

»االكتئاب والقلق واالجهاد العرضي واالضطراب المزاجي والمشاكل السلوكية والضغوطات 
النفسية ما بعد الصدمة هي بعض الحاالت األكثر شيوعًا التي أبلغ عنها... ضحايا اعتداءات 

المستوطنين. وما يزيد كل هذه الحاالت سوءًا هو الشعور بالظلم واالفالت من العقاب والصدمات 
الناجمة عن االحداث وتوقع تكرار اإلساءات خاصة بحق األقارب واألطفال«.

في 20 كانون األول/ديسمبر 2019، وضعت رلى جابر أطفالها في السرير باكرًا لشعورها بالعجز 
بعد أن سمعت المستوطنين عند عتبة باب المنزل وصوت عبوات الرذاذ بالقرب من نافذة غرفة 

الجلوس. وقالت »لقد حاولوا فتح النافذة هنا في غرفة الجلوس وحاولوا أيضًا فتح الباب« على 
حد قولها. »لقد كنت خائفة، ولم أعرف ماذا أفعل. كنت أرضع ابنتي سحر البالغة من العمر سنة 
واحدة. وغطيت ولداي اآلخرين وتسمرت بالقرب من الباب محاولًة البقاء صامتة قدر االمكان. ثم 

رأيت ألسنة النار في الخارج من خالل الزجاج، فقمت بإيقاظ زوجي«. وفي تلك اللحظة، خرجت رلى 
البالغة ثالثة وعشرين ربيعًا إلى الخارج وشاهدت سيارتها وسيارة جارها تحترقان. وبعد صمٍت طويل 
تاله تنهيدة عميقة، قالت: »انفجر زوجي في البكاء وبدأ بالصراخ. كنا نستخدم تلك السيارة لنكسب 

رزقنا، ولم يكن لزوجي عمل آخر«.

.Oxfam, 2020, p. 13 :المصدر
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وشهدت الفترة المشــمولة بالتقرير تصعيدًا للعنف مراٍت 
عدة في القدس الشــرقية، وال سيما في حي العيسوية 
حيث ســادت المخاوف منذ نيســان/أبريل 2019 بشأن 
االســتخدام المفــرط للقوة من جانب الشــرطة وغياب 

المســاءلة، باإلضافة إلــى حديث المقيميــن عن التحرش 
الواســع النطاق، ومداهمات الشــرطة، واالعتقاالت 

واالحتجــاز. وكانت عملية الشــرطة في العيســوية غير 
مســبوقة في الحجم، وكما أشــارت منظمة »بتســليم« 
االســرائيلية لحقوق االنســان إلى ما يلــي: »دخل عناصر 
من وحدة الدوريات الخاصة وشــرطة الحــدود مدججين 

بالســالح من الرأس إلى أخمــص القدمين إلى الحي 
بالشــاحنات والســيارات الرباعية الدفع والطائرات 
المســّيرة مفتعليــن عن قصد حوادث عشــوائية من 

»االحتــكاك« العنيف التــي تخل بالروتيــن وتجعل الحياة 
اليوميــة صعبــة للغاية في الحــي«30. وفي نهاية 

عــام 2019، تم اعتقال أكثر من 600 من ســكان حي 
العيســوية ثلثهم مــن القاصرين31.

كمــا تدهور الوضــع األمني في الخليــل خالل الفترة 
المشــمولة بالتقرير ال ســيما فــي المنطقة »ه2” 

الخاضعــة للســيطرة االســرائيلية32. ويعيش في هذه 
المنطقة حوالي 700 مســتوطن إســرائيلي و33,000 
فلســطيني، ويعيــش ما يقارب 7,000 فلســطيني -20 

فــي المائة مــن مجمل ســكان المنطقة »ه2«- في 
مناطــق محظــورة تقع بالقرب من المســتوطنات 

ومصنفــة كمناطق عســكرية مقفلة33.

وفي كانــون الثاني/يناير 2019، أعلنت الســلطات 
اإلســرائيلية أنه لــن يتم تجديد واليــة بعثة الوجود 

الدولــي المؤقت في الخليــل34. وأدى غياب بعثة 
الوجــود الدولي المؤقت فــي الخليل المقتــرن بالتحرش 

المكثف مــن ِقبل الجنود والمســتوطنين المســلحين 
والقيــود المفروضة على تنقــل الفلســطينيين )مع وجود 

121 حاجــزًا بما في ذلــك نقاط التفتيــش التي تفصل 
وســط الخليل عن ســائر أنحاء المدينة( إلــى زيادة مخاطر 

الحماية التي يتعرض لها الســكان وال ســيما النســاء 
والفتيــات35. وفي عام 2019، ســجل مكتب األمم 
المتحدة لتنســيق الشــؤون االنســانية 47 اعتداًء من 

قبــل المســتوطنين االســرائيليين على الفلســطينيين في 
المنطقة »ه2«، أي ثالثة أضعاف الرقم المســجل في 

عام 2017 36. وأدى تدهــور البيئة االمنية إلــى تقييد 
وصول النســاء إلــى التعليم وســوق العمل والرعاية 

الصحيــة، وتفاقمــت القضايــا المرتبطة بدور النوع 

االجتماعي بســبب الضغــط على الفتيــات لتزويجهن 
كوســيلة »للحمايــة« فربما يصبحن قــادرات على االنتقال 

مــن المنطقة »ه2«37.

االنقسام السياسي الداخلي. 3

علــى الرغم مــن اتفاق فتح-حمــاس لعام 2017، لم يحرز 
أي تقــدم ملموس خالل الفتــرة المشــمولة بالتقرير فيما 
يتعلق بحل االنقســام السياســي واالداري بيــن الحكومة 
الفلســطينية الخاضعــة لفتــح في الضفــة الغربية وحركة 
حماس التــي تســيطر فعليًا على قطاع غزة. ولــم تتحقق 
جهــود المصالحــة التي ُأعلن عنهــا غداة إصدار الواليات 

المتحدة لخطة الســالم إلســرائيل وفلســطين في كانون 
الثاني/ينايــر 2020. وواصلــت الحكومة الفلســطينية 

االمتناع عن دفــع أجور وتعويضــات الموظفين في 
ســياق االنقســام السياسي الفلســطيني، مما أدى إلى 
تفاقــم األزمة اإلنســانية في غزة. وعرقل الشــلل الذي 

أصاب  المجلــس التشــريعي الفلســطيني الُمعلق منذ 
عام 2007، عملية رســم السياســات الوطنية 

واإلصالحات التشــريعية. وفــي ظل غياب هيئة تشــريعية 
فعالــة، بقيــت األنظمة القانونيــة مفككة. وال تزال 

النســاء والفتيات في غــزة والضفة الغربيــة يخضعن لعدة 
مجموعــات من القوانين التي ال تتماشــى مــع اتفاقية 
ســيداو التي صادقت عليها دولة فلســطين في نيســان/

 .2014 أبريل 

 إعالن حالة الطوارئ عقب تفشي فيروس  . 4
   كورونا – كوفيد-19

تــم تأكيد أول حالة إصابــة بفيروس كورونا )كوفيد-19( 
فــي الضفــة الغربية في 5 آذار/مارس 2020. وأعلنت 

الحكومة الفلســطينية على الفــور حالة الطوارئ لمدة 
30 يومًا وعممــت مجموعة من اإلجراءات الحتواء 

الجائحــة والتخفيف من آثارهــا. وبعد فترة وجيزة، أصدرت 
خطة االســتجابة لمواجهــة فيروس كورونا )كوفيد-19(، 

واتخــذت إجراءات أكثر صرامة ومنعــت التنقل بين 
المحافظــات أو اغلقت جميع المرافق غير األساســية. 
وتم تمديد حالة الطوارئ بشــكل متكرر، مع سلســلة 

من القيود لتخفيف اإلجراءات التي ســمحت باســتئناف 
االقتصادية. األنشطة 

وعلــى الرغم من هــذه التدابير، اعتبــرت منظمة 
الصحــة العالميــة أن الخطر مرتفــع جدًا في األراضي 

 الفلســطينية المحتلــة بســبب القــدرات المحدودة 
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للنظــام الصحــي علــى التعامل مع الزيــادة الهائلة 
المفاجئــة في عــدد االصابات. على ســبيل المثال، 

ال تملك الدولة ســوى 375 ســريرًا في وحدات 
العنايــة المركــزة للبالغيــن فــي المستشــفيات الخاصة 

والحكوميــة و295 جهــاز تنفس اصطناعــي38. باإلضافة 
إلى ذلــك، يعوق الوضــع السياســي المتقلب قدرات 

االســتجابة للطوارئ. أما بالنســبة إلى السياســات 
والممارســات االســرائيلية، وال ســيما عمليات الهدم، 

والقيــود المفروضــة على التنقــل، واالعتقاالت 
واالحتجــاز، والحصــار المفروض على غزة فقد اســتمرت 

بــل وتصاعدت مما أدى إلــى تفاقم مكامــن الضعف 
وعرقلــة جهود مكافحــة الجائحة. 

إن البنيــة التحتيــة الصحيــة فــي غزة متآكلــة ومنهكة 
وتعمــل فــوق طاقتها وهي على وشــك االنهيار بســبب 

الحصــار الطويل األمد، والعمليات العســكرية المتعددة 

وانقطــاع التيــار الكهربائــي. ومــن المحتمل أيضًا أن 
 تؤدي ظــروف االكتظاظ، خاصة فــي مخيمات 

الالجئيــن والمناطــق المكتظــة بالســكان في غزة إلى 
االنتشــار الســريع للمــرض مجتمعيًا. ومــن المرجح أن 

سياســات االحتــالل االســرائيلية التي تنتهــك القانون 
االنســاني الدولــي والقانون الدولي لحقوق االنســان 

قــد أعاقت جهــود الحكومــة الفلســطينية الحتواء 
الجائحــة ال ســيما فــي المنطقة »ج« والقدس الشــرقية 

حيــث ال صالحية لهــا. وأفادت األنباء بأنه تــم اقتحام 
عيــادات التحاليــل المخبريــة في أحــد أحياء القدس 

الشــرقية ومداهمتهــا39، وتم هــدم عيادات الطوارئ40، 
واعتقــال متطوعيــن فلســطينيين في القدس الشــرقية 
ومصــادرة المواد الطبية41. كما ســاد قلق شــديد من 
أن حقــوق وصحــة العمال الفلســطينيين في إســرائيل 

والســجناء في مراكز االحتجاز االســرائيلية ليســت 
مصونــة بالقــدر الكافي42. ونظرًا إلــى ارتفاع عدد 

 اإلطار 2. مرض فيروس كورونا )كوفيد-19( وأوجه الضعف الموجودة مسبقًا لدى النساء 
  والفتيات في قطاع غزة 

»لقــد كان الوضــع في غزة صعبا منــذ فترة طويلة. حتى قبل تفشــي جائحة كورونا 
)كوفيــد-19(، كان الوضــع مليئًا بالتحديات وأثــر على حقوق المرأة ووضعهــا ورفاهيتها. يمكن 

القــول إننــا نعيش حاالت اإلغالق منذ فتــرة طويلة، ويبقى العديد مــن الرجال في منازلهم 
فــي إطــار الحجر المنزلي وفي ظل فقدان الوظائف على نطاق واســع منذ الحصار واالنقســام 

الداخلــي. واســتمرت التوترات في المنــازل في التصاعد لفترة طويلــة، وال تزال المرأة تتعرض 
لســوء المعاملة والعنف«.

»وزادت اآلثــار االقتصاديــة لفيروس كورونا )كوفيد-19( من الضغط على األســر، ودائمًا 
تكون النســاء أول من يتأثر. في شــهر نيســان/أبريل من هذا العام، أجرت جمعية عايشــة لحماية 
النســاء واألطفال مســحًا الستكشــاف اآلثار النفســية لألزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا 
)كوفيــد-19(. وتؤكد نتائج المســح على صحــة انطباعاتنا بأن العنف ضد النســاء وخاصة العنف 
النفســي واالقتصــادي آخذ فــي التصاعد، في حين أن وصول المرأة إلى وســائل الحماية آخذ 

االنخفاض«. في 

»لطالمــا واجهت النســاء تحديات في الوصول إلى العدالة. وقــد أدت عمليات االغالق وتعليق 
محاكم األســرة واالجراءات القانونية إلى جعل المرأة أكثر ضعفًا حيث يســتغل العديد من اآلباء، 
علــى ســبيل المثال الوضــع لحرمان األمهات مــن حقهن في حضانــة األوالد بعد الطالق. وكان 

االكتئــاب وتعاطــي المخدرات والقلق والعنف مشــكلة لســنوات عديدة، وقــد فاقم فيروس 
كورونــا )كوفيــد-19( من خطورة هذه المشــاكل، فازدادت صعوبة وصول النســاء إلى 

خدمــات الصحــة العقلية والدعم النفســي االجتماعي«.

المصدر: ريم فراينه، مديرة جمعية عايشة لحماية النساء واألطفال، تواصل شخصي، 10 أيلول/سبتمبر 2020. 
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حاالت اإلصابــة بفيروس كورونــا )كوفيد-19( في 
 إســرائيل، فإن زوجات العمــال الفلســطينيين 

في إســرائيل والنســاء العامالت في المســتوطنات 
االســرائيلية والمعتقليــن في الســجون االســرائيلية 
 يشــكلون جميعــًا مجموعــات معرضة بدرجــة عالية 

لخطــر اإلصابة43.

وبحلــول 30 حزيران/يونيو، ارتفــع عدد االصابات إلى 
2765 بعد تســجيل 690 إصابة فــي 16 حزيران/يونيو، 

وشــكل ذلك أحد أعلى معدالت الزيــادة في العالم 
خــالل تلك الفترة44. وُســجل 97 فــي المائة من تلك 

االصابات فــي الضفة الغربيــة بما فيها القدس الشــرقية. 
 وبلــغ العدد التراكمــي للوفيات 11 مــن بينهم فتاة 

تبلغ من العمر تســعة عشــر عامًا كانــت تعاني من 
 اعتــالالت صحية مســتبطنة45. وأثــرت الجائحة على 

 النســاء والفتيات بشــكل غيــر متكافئ، مما أدى 
 إلى تفاقــم مكامن الضعف الموجــودة بالفعل 

وزيــادة المخاطر التــي تهدد الحماية وُســُبل العيش 
.)2 )اإلطار 

تشــكل النســاء، على الرغم من معدالت مشــاركتهن 
 المنخفضــة في الحيــاة االقتصادية، حوالي 60 

فــي المائة مــن العاملين في قطــاع الرعاية في 
 األراضــي الفلســطينية المحتلة46. وفقــًا للمنظمة غير 

الحكوميــة CARE، »تميل النســاء إلــى العمل كعامالت 
 صحيات فــي الخطوط األماميــة، وتقديم الرعاية 

لكبار الســن، وهّن مــن الفئات األكثر عرضــة للخطر 
وبالتالــي يواجهن خطــر تعريض أنفســهن للفيروس«47. 

وتتعــرض العامــالت في مجال الرعايــة لظروف ضاغطة 
قد تؤثر ســلبًا علــى صحتهّن النفســية. وباإلضافة إلى 
ذلــك، ال يبدو أن مرافــق الحجر الصحي لديها مســاحة 

 كافيــة للنســاء والفتيــات واحتياجاتهن الخاصة، 
 بما فــي ذلك الحق في الصحــة وخدمات الصرف 

واإلنجاب48. الصحي 

اإلطار 3. أسباب الرفض: ال يوجد هاتف خلوي 

»انتقلــت أم األطفــال الثالثــة البالغة من العمر 31 ســنة والتي ولدت وترعرعــت في الضفة 
الغربيــة إلــى قطاع غزة بعد أن تزوجت قبل ســبع ســنوات من أحد ســكان القطاع. وهي لم 

تغــادر غــزة ولم تَر عائلتها التي تســكن فــي الضفة الغربية منذ 5 ســنوات. وعلى غــرار الكثيرين 
فــي غزة، لــم يتمكن زوجها من الحصــول على عمل. وبســبب األزمة االقتصاديــة العميقة في 
قطــاع غــزة، توصل الزوجان إلى االســتنتاج المؤلــم للغاية مفاده أن األوالد ســيكونون أفضل 

حــااًل إن انتقلــوا مع والدتهم إلى منــزل ذويها في الضفــة الغربية حتى ولــو كّلفهم ذلك 
االنفصــال عــن والدهم. وكانت المرأة قــد طلبت تصاريــح لزيارة الضفــة الغربية مرات عديدة 

فــي الماضــي. ووصلــت مرتين إلى معبــر إيريز مع ابنتهــا الكبرى التي كانت ال تــزال طفلة في 
ذلــك الوقت، لكن الســلطات رفضــت خروجها مــع الطفلة وأجبرت على العــودة. ولم تلَق أبدًا 

أي جــواب على طلباتها األخــرى للحصول علــى تصريح الخروج. 

»واتصلــت جمعيــة جيشــا نيابًة عنها بالســلطات االســرائيلية التي ذكــرت أن طلبها قد ُرفض 
»ألســباب أمنيــة«... ]والحقًا وبعــد تقديم طلب آخر[ تم اســتدعاؤها لالســتجواب من ِقبل 

األجهــزة األمنيــة... ولكــن الضباط االســرائيليين عند المعبــر رفضوا المضي قدمــًا بحجة »انها 
 وصلــت بدون هاتفهــا الخلوي«... وبعد مرور عــام ونصف تقريبًا علــى بدء النظر 

 فــي طلبهــا، تمكنــت المرأة وأوالدها الثالثــة أخيرًا من الخروج من قطاع غزة والســفر 
إلــى الضفــة الغربية عبر معبــر إيريز. ونضالها من أجــل العودة إلى منزلهــا ومقابلة 

أســرتها، وهو حقها األساســي، يبين كيف تســتخدم إسرائيل ســيطرتها على ســجل السكان 
 الفلســطينيين لحظــر الســفر، أواًل وقبل كل شــيء من غزة إلى الضفــة الغربية، في 

انتهــاك للقانون الدولي«.

المصدر: جيشا، 18 كانون األول/ديسمبر 2019.
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الحياة تحت االحتالل باء. 

ال تــزال النســاء والفتيات في الضفــة الغربية وخاصًة 
في المنطقــة »ج«، والقدس الشــرقية والمنطقة 

»ه2«، يواجهــن مخاطــر تهدد الحمايــة بما في ذلك 
القيــود المفروضة علــى التنقل، والمداهمــات الليلية، 

واالعتقــاالت، وعنف المســتوطنين، ومصادرة األراضي، 
وهدم المنــازل والممتلكات األخرى، والتشــريد و/أو 
 خطر النقل القســري علــى خلفية بناء المســتوطنات 

بال هوادة. 

انســحبت إســرائيل من غزة مــن جانب واحد في عام 
2005، لكن ســلطة االحتالل ال تزال تســيطر على 
الموانــئ البحريــة والجوية وجميــع المعابر البرية 

الحدودية باســتثناء رفــح. وكان الحصار قائمَا ومســتمرًا 
منذ عام 2007، وهو يقّيد بشــدة حركة األشــخاص 

والبضائع داخل وخارج غزة إلى إســرائيل وســائر األراضي 
الفلســطينية المحتلــة والعالــم الخارجي. وازداد الوضع 

تعقيدًا بســبب القيــود المتقطعــة والمتفاوتة التي 
فرضتهــا الســلطات المصرية علــى معبر رفح. كما أدى 
الحصــار إلى تقييد وصول النســاء إلى الرعايــة الصحية، 

وخدمات الصحة الجنســية واالنجابية، ومســتويات 
المعيشــة المناســبة لهن وألســرهن، بما في ذلك 

المأوى والميــاه والكهرباء وخدمــات الصرف الصحي. 
وبمــا أن المرأة تعتبر حجــر الزاوية في العائلــة و»ممتصة 

للصدمــات« في أوقات األزمــات، فقد كان لهذه 
الظروف القاســية والمعاكســة أثر ضار علــى صحتها 

 النفســية واالجتماعيــة وجعلها عرضــة للتوتر 
والعنف49. واالكتئاب 

حصار غزة. 1

خــالل الفترة المشــمولة بالتقرير، اســتمر الحصار 
االســرائيلي المفــروض على غزة فــي تقييد حركة 

الفلســطينيين بشــدة والحد من حركة المعدات والســلع 
والمــواد الالزمة إلعــادة بناء البنــى التحتية وإنعاش 

االقتصاد. 

بلغ متوســط عدد حاالت الخروج شــهريًا من جانب 
الفلســطينيين عبــر معبــر إيريز 14,960 في عام 2019، 

بزيادة 43 فــي المائة مقارنــة بعام 2018، لكن هذا 
الرقم ال يــزال أقل بكثير من متوســط عام 2000 الذي 
بلــغ 500,000 50.وفقــًا لمركز »جيشــا« القانوني لحرية 

 Gisha – Legal Center for Freedom of( الحركــة
Movement(، شــددت إســرائيل القيود على التنقل مع 
بدايــة ظهور الجائحة »تحت ســتار الحؤول دون انتشــار 

الفيروس«، و»في أيار/مايو ونيســان/أبريل، لم يســجل 
ســوى 222 و213 حالة خروج علــى التوالي، أي أقل 

مــن 2 في المائة من المتوســط الشــهري في عام 
.51»2019

بعد ما يقرب من أربع ســنوات من الفتــح غبر المنتظم52، 
بــدأ معبر رفح يعمل 5 أيام في األســبوع في تموز/

يوليــو 2018. إال أن منظمة الصحة العالمية أشــارت إلى 
أن »عمليــة الخروج عبر رفح غامضــة ومربكة، والرحلة 

عبر ســيناء طويلة وشــاقة مع العديد من نقاط التفتيش 
ومعقدة أيضًا بســبب حظر التجــول الليلي الذي فرضته 

المصرية«53. السلطات 

وقــد ألحق عزل غزة أضــرارًا بالغة بالنســاء والفتيات 
وعّطــل الحيــاة العائلية واالجتماعيــة اليومية وقّوض 

ُســُبل العيش وزاد من عبء رعايتهــن. حوالي ثلث 
المقيميــن لديهم أقــارب في الضفــة الغربية، بما في 
ذلــك القدس الشــرقية، والعديد من العائــالت انفصلت 
وتشــتتت لسنوات بســبب شبه اســتحالة الحصول على 

للزيارات54. تصاريح 

 كمــا أثر الحصار ســلبًا على فــرص الحصول على 
 التعليــم والوظائف والرعايــة الطبية غيــر المتوافرة 

فــي غزة، بمــا في ذلك خيارات عالج الســرطان )أنظر 
القســم 3(. ولقد ســاهم في التدهــور الملحوظ في 

الظروف المعيشــية. مــع تزايد الصعوبــات االقتصادية 
والبطالــة، أصبحــت المرأة -أكثــر من أي وقت مضى- 
مســؤولة عن إبقاء األســرة قادرة علــى المضي قدمًا 

وإيجــاد طرق المواجهة. وأشــارت االونروا في عام 
2019 إلى أنهــا: »ُتِعدُّ طعامًا أقــل وأرخص، وتقترض 

المــال، وتبيــع ممتلكاتهــا، وتلجأ إلــى تبادل الطعام 
وأشــياء أخرى إذا أمكنهــا ذلك. ويقــوم الكثير منهّن 

بجمــع الحطــب للطهي، ويســتيقظن ليــاًل للقيام باألعمال 
المنزليــة بوجود التيــار الكهربائــي، ويعدلن عن دفع 

التكاليــف الطبيــة وغيرها من التكاليف ويشــاركن 
الغــرف أو المنــازل لرعاية المزيد من االشــخاص تحت 

واحد«55. سقٍف 
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 القيود على الحركة والوصول في . 2
   الضفة الغربية

 واصلت الســلطات االســرائيلية، خالل الفتــرة بين تموز/
يوليــو 2018 وحزيران/يونيو 2020 فرض قيود واســعة 

النطــاق وممنهجة على الحركــة والوصول ضمن 
الضفــة الغربية، مما ضاعــف التقســيم الجغرافي وقيام 

الكانتونــات، وأعاق األنشــطة االقتصادية وأضعف قدرة 
الحكومــة الفلســطينية على تقديــم الخدمات وخاصة 

فــي المنطقــة »ج« والقدس الشــرقية. وال تزال الحركة 
مقيــدة من خالل نظــام متعدد المســتويات من العوائق 

الماديــة والمتطلبــات البيروقراطية واالدارية مثل 
التصاريــح، وتصنيف مناطــق معينــة كمناطق محظورة 

أو محّرمة على الفلســطينيين، وشــق طــرق مخصصة 
للمســتوطنين فقــط56. وبعد تســجيل 705 عوائق مادية 

فــي تموز/يوليو 2018 57، انخفــض هذا العدد إلى 
مــا يقّدر بـ 593 عائقــًا ماديًا )نقاط التفتيش والســواتر 

الترابيــة وبوابات الطرق( ســّجلت في كانــون الثاني/يناير 
2020. باإلضافــة إلى 40 كيلومترًا مــن الطرق التي 

تســتخدمها إســرائيل حصريًا، تفرض هــذه العوائق قيودًا 
جزئيــة على اســتخدام الفلســطينيين لعشــرين كيلومترًا 

من الطرق داخل الضفــة الغربية58.

وأحــد العوائق المادية األساســية أمام حركة 
الفلســطينيين فــي الضفة الغربيــة هو الجدار الذي 

أقامتــه إســرائيل واعتبره الرأي االستشــاري لمحكمة 
العــدل الدولية غيــر قانوني في عام 2004. ومع 

انعطــاف الجدار عبر القــدس، أدى انحرافه عن الحدود 
البلدية التي أعلنتها إســرائيل إلى »عزل بواسطة الجدار« 

لبعــض األماكن مثــل مخيم كفرعقب ومخيم شــعفاط 
لالجئين »خــارج« المدينة. وقد انفصل أكثر من 130,000 

فلســطيني من أهالي القدس داخــل تلك األماكن 
»المعزولــة بالجــدار« عن بعضهــم البعض وعن مركز 

المدينــة، مما حد مــن إمكانية حصولهــم على الخدمات 
البلدية وزعــزع الروابط االجتماعيــة واالقتصادية59. وقد 

أدى ذلــك إلى الحد مــن وصول الفتيات إلــى التعليم 
ومن وصول النســاء إلى فرص كســب العيش. وأفادت 

منظمــة المجتمع المدنــي الفلســطينية »مركز المرأة 
لإلرشــاد القانوني واالجتماعــي«، أن »العديد من اآلباء 

واألمهــات يترددون في الســماح لبناتهــم بعبور نقاط 
التفتيش للذهاب إلى المدرســة بســبب العنــف المتكرر 

 مــن جانب الجيش االســرائيلي عند نقــاط التفتيش 
الجنود«60. وتحرش 

بســبب انحراف الجدار عن حــدود 1967 المعترف بها 
دوليــًا، أو الخط األخضــر، 9 في المائة تقريبًا مــــن 

الضفــــــة الغربيــة -منطقة التمــاس- أصبحت معزولة. 
وتقّيــد إســرائيل الدخول والحركة في هــذه المناطق 
من خالل نظــام التصاريح والبوابات الذي يشــمل 17 

نوعــًا مختلفًا مــن التصاريح61. يعيــش ما يناهز 11,000 
فلســطيني فــي منطقة التماس حيث أعلن القســم 
األكبــر من األراضــي منطقة مغلقــة بأوامر الجيش 

االســرائيلي. وقد منحت تصاريح أقــل للمزارعين 
الفلســطينيين لدخــول أراضيهــم وانخفض العدد من 76 

فــي المائة من أصــل الطلبات في عام 2014 إلى 
28 فــي المائة في عام 2018 62. وحركة النســاء في 

منطقــة التماس مقيدة بشــكٍل خــاص، ويذكرن أنهن 
يتجنبــن مغــادرة المنزل بســبب التأخير عند نقــاط التفتيش 

وخطــر التعرض للتحرش الجنســي مــن ِقبل الجنود 
الخاصين63. والحراس 

وخــالل الفتــرة المشــمولة بالتقرير، اســتمرت القيود 
االســرائيلية فــي المنطقــة »ج« حيــث يقيم حوالي 
300,000 فلســطيني، فــي منــع الفلســطينيين من 
الوصول إلــى المــوارد الطبيعية والخدمــات والبنية 

التحتيــة. وال تــزال الحركــة محدودة للغايــة، خاصة في 
المناطــق  المجــاورة للمخيمات. أشــار تقريــر لألمين 

العــام لألمم المتحــدة في عام 2019 إلى أن 
»الظــروف فــي المنطقة »ج« صعبة على النســاء 

والفتيــات بشــكٍل خاص  نظــرًا للعزلــة الجغرافية 
والفقــر والتقاليــد المحافظــة وغياب الخدمــات والبنى 
 التحتيــة األساســية... مثل الشــرطة أو المراكــز الصحية 

أو ُدور اإليواء«64.

أظهر مســح أســري أجري في المنطقة »ج« أن ربع 
األســر تفتقــر إلى البنيــة التحتية األساســية مثل المياه 
المنقولــة باألنابيــب والمرافق الصحيــة، وتعتمد على 

الحطــب كوقود للطهــي، وثلثها ال يحصــل على المياه 
المنقولــة باألنابيــب65. وقد نتج من ذلك أعبــاء منزلية 

ثقيلــة على النســاء والفتيات. 

 إن الظروف المعيشــية صعبة بشــكل خاص في 
المناطــق »المغلقة« أو »المحظــورة« بموجب أوامر 

عســكرية إســرائيلية. وصّنف ما يقارب ثلــث المنطقة 
»ج«  علــى أنهــا مناطق إطالق نار للتدريب العســكري 

مــن قبل الســلطات االســرائيلية. ويعيش في هذه 
المناطــق حوالي 6,200 فلســطيني ضمــن مجتمعات 
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البــدو والرعاة وهــم معرضون بشــكل متزايد لخطر 
 الترحيل القســري66. باإلضافــة إلى ذلك، ُصّنف 

مــا يقدر بـ 14.5 فــي المائة مــن المنطقة »ج« على 
أنهــا منطقة حدائــق ومحميات طبيعيــة، مما يزيد من 

منــع ومعاقبة الفلســطينيين علــى محاولتهم رعي 
حيواناتهم أو اســتخدام أراضيهــم الزراعية أو  بناء 

منازلهم أو توســيعها67.

أعمال الهدم والتشريد. 3

 تطبق إســرائيل في القــدس الشــرقية والمنطقتين 
»ج« و»ه2« نظــام تقييدي للتخطيط وتقســيم 

المناطــق والبنــاء يحول دون تطوير اإلســكان والبنية 
 التحتيــة للخدمــات واألنشــطة االقتصادية. وأقل 

 مــن 1 فــي المائة من األراضي فــي المنطقة »ج« 
 و13 فــي المائة من أراضي القدس الشــرقية 

مخصصة الســتخدام الفلســطينيين68.

أشــارت لجنــة القضاء علــى التمييــز العنصري في 
عــام 2020 إلى »أن عمليــة التقــدم للحصول على 

رخــص البنــاء طويلة ومعقــدة ومكلفة« بالنســبة إلى 
 الفلســطينيين، وانــه يتــم قبول عــدد محدود من 

الطلبــات بينمــا العمليــة مســّهلة لبناء المســتوطنات 
 ،2020 االســرائيلية69. ومــع نهاية شــهر حزيران/يونيو 
لــم تمنح رخص البناء ســوى لـــ 6 من أصل 700 وحدة 

ســكنية كان قد أعلــن عنهــا للفلســطينيين فــي المنطقة 
»ج« فــي تموز/يوليو 2019. وفــي المقابل، أصدرت 

الســلطات االســرائيلية بيــن تموز/يوليو 2019 وآذار/
2020 مــا مجموعه 1،094 رخصــة بناء في  مارس 

المســتوطنات االســرائيلية70.

ودفع شــبه اســتحالة الحصول علــى رخص بناء صادرة 
عن إســرائيل في القدس الشــرقية والمنطقة »ج« 

الفلســطينيين إلــى تشــييد مباٍن ســكنية وتجارية وصحية 
ومرافــق للمياه والصــرف الصحي )غالبــًا بفضل تمويل 

الجهــات المانحة( ووضعهــا تحت التهديد المســتمر 
بالهــدم بحجة أنهــا غير مرخصة71.

اســتمر هــدم المباني الســكنية وغير الســكنية في الضفة 
الغربيــة خالل الفتــرة المشــمولة بالتقرير. وقد ُهدم ما 

مجموعــه 1,205 مبانــي )مباٍن ســكنية وزراعية ومرافق 
ُســُبل العيش والمياه والصــرف الصحي(72. وألحقت 
د بتمويل  أعمــال الهدم التي شــملت 217 مبنى ُشــيِّ

من الجهات المانحة الضرر بـ 69,153 شــخصًا وشــردت 
1,584 آخريــن بمــن فيهم 419 امرأة و368 فتاة73. 

ووقــع ما يقرب 40 فــي المائة مــن عمليات الهدم في 
القدس الشــرقية، بما فــي ذلك أحياء مثل جبــل المكبر 
وســلوان74. وفي نيســان/أبريل 2019، هدم 60 منزاًل 

ومباٍن أخرى في القدس الشــرقية، »وهو ما شــكل 
أكبــر عدد مــن عمليات الهدم في شــهر واحد منذ أن 

بدأ مكتب تنســيق الشــؤون االنســانية في تسجيل هذه 
األعمال في عام 2009«75.

وتســاهم أعمال الهدم والطرد القســري والتشريد 
الناتجة من اتباع الســلطات االســرائيلية لنظــام تخطيط 

 وبناء قســري وتمييزي فــي تعزيز البيئة القســرية. 
وهكذا ُيطــرد الفلســطينيون من منازلهــم بمحض إرادتهم 
الحــرة ظاهريًا، بســبب الظروف المعيشــية التي ال تطاق 

 علــى االطالق76. وتنطوي هذه الممارســات على 
العديد مــن انتهاكات حقوق االنســان، وقد تكون 

التحــركات الالإرادية الناتجــة عنها بمثابــة التهجير 
القســري، في خــرٍق التفاقية جنيف الرابعــة، وبمثابة 

جريمــة حرب77. كما أنهــا تكثف الضغوط علــى الجماعات 
الفلســطينية األكثــر ضعفًا ولها أثر مدمــر على حياة 

النســاء والفتيــات، وغالبًا ما تؤدي إلى معاناة نفســية 
وفقدان ُســُبل العيــش ومحدودية الوصول إلى 

الخدمات األساســية. وغالبــًا ما تتأثر النســاء والفتيات 
بشــكل كبير ومختلف بسياســات هــدم البيوت. وتظهر 

الشــهادات التــي جمعها مركز المرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعــي "أن الترهيــب والخوف المســتمرين اللذين 
تعانــي منهما النســاء بســبب هدم المنازل همــا عميقان 

ال ســيما وأن بعض النســاء والفتيــات ذوات الخلفية 
الريفيــة أو التقليديــة أكثر عرضة للبقــاء في المنزل... 

ولذلــك يتعرضن للترهيــب عندما يأتي ضباط إســرائيليون 
 للتفتيــش ويصدرون أوامر هدم، وينفــذون علميات 

فعلية"78. هدم 

46 مجموعــة من البدو فــي الضفة الغربيــة )حيث يعيش 
8,000 فلســطيني معظمهــم مســجلون كالجئين( 

معرضــة لخطــر الترحيل القســري، كما أنها مســتهدفة من 
الســلطات االســرائيلية »لنقلها« إلى عــدد من المواقع 

المحــددة79. وتواجه النســاء الفلســطينيات النازحات 
مزيــدًا من القيود علــى دخولهن إلى المســاحات العامة 

وحصولهــن على فرص كســب العيش علــى خلفية 
تزايــد انعدام األمــن الغذائي والضعف على المســتوى 

الشــخصي والعائلي80.
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االعتقال واالحتجاز والسجن. 4

خــالل الفترة المشــمولة بالتقرير، اســتمر اعتقال 
الفلســطينيين واحتجازهــم بناًء على أوامر عســكرية 

إســرائيلية تقضــي على حقوقهــم المدنية. ومن هذه 
اإلجــراءات األمر العســكري رقم 1651، الصادر في 

عام 2010، والــذي يحظر »محــاوالت التأثير في الرأي 
العــام، شــفهيًا أو بطريقة أخرى... وعلى نحــو قد يلحق 

الضرر بالســلم العــام أو النظام العام«، مــع تصنيف مثل 
هــذا الخطاب على أنــه تحريض يعاقب عليه بالســجن 

لمدة عشــر سنوات81.

2020، كان هناك    واعتبــارًا من حزيران/يونيــو 
 41 امــرأة في الســجون اإلســرائيلية من بين 

 4,700 ســجين فلســطيني82، من بينهــّن مدافعات 
عن حقوق اإلنســان، وأســتاذات جامعيــات، وطالبات 

 وصحافيــات. ومن بيــن هؤالء النســاء المحتجزات 
 إداريــًا مــن دون محاكمة أو تهمة83. على ســبيل 

 المثــال، ُوضعــت خالدة جرار، عضــو المجلس 
التشــريعي الفلســطيني قيــد االعتقال اإلداري من 
تموز/يوليــو 2017 إلى شــباط/فبراير 2019، بعد 

14 شــهرًا لتهم تتعلق بالنشــاط  عام مــن ســجنها لمدة 
السياســي. وقــد اعتقلت من جديد في تشــرين األول/

 .2019 أكتوبر 

تعتبــر ظروف احتجاز النســاء الفلســطينيات قاســية، 
وهنــاك تقاريــر عن وجود ســجينات، من بينهن مــن يعانين 

مــن ظروف صحية قاســية، ومحرومــات من الرعاية 
الطبيــة، والحصول علــى الدعم النفســي االجتماعي، 

والتغذيــة الكافيــة، والزيارات العائليــة. وهناك أيضًا 
تقاريــر عــن التعذيب وســوء المعاملة في مراكز 

االســتجواب )اإلطار 4(. وفــي تموز/يوليو 2019، 
هــددت الســجينات باإلضراب عن الطعــام احتجاجًا 

على ظــروف احتجازهن84. وفي نيســان/أبريل 2020، 
وفي ســياق جائحــة كورونا )كوفيد-19(، ومع تســجيل 

ارتفاع نســبي في معدالت العدوى في إســرائيل، 
حّثــت مجموعــة من خبراء حقوق اإلنســان في األمم 

المتحــدة إســرائيل “على عــدم التمييز ضد آالف الســجناء 
الفلســطينيين المعرضيــن بشــكل كبيــر لخطر فيروس 

كورونــا )كوفيــد-19(، واإلفراج عن الفئــات األكثر ضعفًا 
- خاصــة النســاء واألطفال وكبار الســن والذين يعانون 

من مشــاكل صحّية”85.

اإلطار 4. لمحة عن السجينات والموقوفات

اعُتقلت وداد البرغوثي، وهي أســتاذة محاضرة في جامعة بيرزيت، في 1 أيلول/ســبتمبر 2019، 
بتهم تتعلق أساســًا بـ »التحريض« عبر فيســبوك. وُنقلت إلى مركز تحقيق المســكوبية لفترة من 
االعتقال واالســتجواب، على ما يبدو للضغط على ابنها، قســام البرغوثي، الذي كان ُيستجوب 

في ذلك الوقت. وأطلق ســراح البرغوثي إفراجًا مشــروطًا في 16 أيلول/سبتمبر 2019. 
وتضمنت شــروط اإلفراج كفالة بقيمة 40,000 شــيكل إسرائيلي جديد وإقامة جبرية.

واعُتقلت ميس أبو غوش، طالبة في الســنة الرابعة في جامعة بيرزيت، في 29 آب/أغســطس 
2019. وداهمت القوات اإلســرائيلية منزلها، مدججة بالســالح وبكالب أمنية. واقتيدت أبو 

غوش إلى مركز تحقيق المســكوبية و»تعرضت للتعذيب الجســدي والنفسي الشديد وسوء 
المعاملة«. ثم ُنِقَلت إلى ســجن الدامون وُوجهت إليها تهم مختلفة، من بينها »المشــاركة في 

أنشــطة جامعية منها مخيم صيفي«.

واعُتقلت شــذى حســن، طالبة في العشــرين مــن عمرها في جامعــة بيرزيت، في 12 كانون 
 األول/ديســمبر 2019. وحــدث االعتقال فــي منتصف الليــل عندما اقتحم الجنــود منزلها. 
 وبعــد ثالثــة أيام، صدر بحقها أمــر اعتقال إداري لمدة ثالثة أشــهر قابــل للتجديد إلى أجل 

مسمى. غير 

.Addameer, 2019 :المصدر
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وشــّكلت االعتقاالت الجماعية للرجال الفلسطينيين في 
الضفــة الغربيــة عبئــًا كبيرًا على عاتــق زوجاتهم اللواتي 

يتعيــن عليهن فــي حاالت كثيرة إعالة أســرهن ماليًا 
واالهتمــام بأطفالهــن رغم تعرضهن في الوقت نفســه 

لضغوط وضائقة نفســية.

المداهمات الليلية واإلقامات الجبرية. 5

خــالل الفترة المشــمولة بالتقرير، ظلــت المداهمات 
الليليــة وعمليــات تفتيــش المنازل التي تقــوم بها القوات 

اإلســرائيلية في القدس الشــرقية وســائر أنحاء الضفة 
الغربية هاجســًا رئيســيًا من هواجس حقوق اإلنســان. 

وقد بّيــن تقييم أجرته األمــم المتحــدة للمجتمعات 
المعرضــة لالنتهــاكات اإلســرائيلية المبلغ عنها أن 

النســاء اللواتي تعرضت أســرهن للمداهمــات أبلغن عن 
مســتويات أعلى مــن التعرض للعنف مــن أزواجهن. على 

ســبيل المثال، في حيــن أبلغت 21 في المائة من النســاء 
اللواتــي تعرضن لمداهمــات منزلية عن تعرضهــن للعنف 
الجنســي علــى أيدي أزواجهن، فإن 3 فــي المائة فقط 
من النســاء اللواتي لم تتــم مداهمة منازلهــن أبلغن عن 

نفسه86. الشيء 

وتبّين للمنظمات النســائية أن الخوف من عدم معرفة 
 توقيــت المداهمــات يعني أن النســاء في بعض 

 األحيــان يخترن ارتداء الحجاب فــي جميع األوقات، 
 حتــى أثنــاء النوم. وذكر البعض أن الوجــود المتكرر 

أو الدائــم للمســتوطنين أو الجنود أو الســكان الذكور 
 حــول منازلهن يؤثــر على خصوصيتهــن وحريتهن 

التنقل87. في 

تشــير الشــهادات التي جمعها مركز المرأة لإلرشــاد 
القانونــي واالجتماعي إلى أن النســاء اللواتي شــهدن 

اعتقــال واحتجاز أطفالهــن يعانين من اضطرابات نفســية 
كبيــرة88. وعلــى خلفية ارتفاع حــاالت اإلصابة بفيروس 
كورونــا )كوفيد-19( في إســرائيل، أدى افتقار الجنود 
إلــى احتياطات الســالمة والمعدات الواقيــة، بما فيها 

األقنعــة والقفازات، إلى العديــد من اآلثار الضارة 
اإلضافيــة الناجمة عــن المداهمات الليليــة وعمليات 

االعتقــال89. عالوة علــى ذلك، تثير الشــهادات القلق من 
أن اإلقامــة الجبريــة للقاصرين ال تنتهــك حقوق األطفال 
فحســب، بل تؤثر أيضًا بشــكل غير متناســب على النساء. 

ومــن المرجح أن تبقى النســاء في المنــزل لمراقبة 
ورعايــة القاصرين ا تحــت اإلقامة الجبريــة. ووفقًا لمركز 

المرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعي، فإن »عبء 
هذه المســؤولية يقــع غالبًا على عاتــق األمهات اللواتي 
يتعيــن عليهــن التضحيــة بحريتهن الشــخصية واالقتصادية... 

وقــد يــؤدي التوتر والعبء الناجم عــن ذلك إلى ضغط 
نفســي ومشاعر عزلة«90.
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3.  االتجاهات الديمغرافية واالجتماعية االقتصادية 
لدى النساء الفلسطينيات

ألف. السكان والخصائص الديمغرافية

حجم السكان وهيكل العمر. 1

بحلول نهاية عام 2019، بلغ إجمالي عدد ســكان األراضي 
الفلســطينية المحتلة 5.04 مليون نسمة، منهم 3.02 

مليون نســمة في الضفة الغربية و2.02 مليون نسمة 
في غزة91. ويشــكل الرجال 51 في المائة من السكان 

والنســاء 49 في المائة، بينما تبلغ نسبة الرجال إلى 
النســاء 103.4، أي أن هناك 103 رجال لكل 100 امرأة92. 
ويضم الســكان عددًا كبيرًا من الالجئين، ال سيما في غزة. 

وهناك نحو 859,000 الجئ في الضفة الغربية مســجلين 
لدى األونروا و1.46 مليون في غزة93.

ال يزال النمو الســكاني في األراضي المحتلة مرتفعًا، 
بنســبة 2.7 في المائة94. وهذا من شأنه أن يفرض 

ضغوطًا على أنظمة تقديم الخدمات، وال ســيما في 
غزة، وهي من أكثــر المناطق اكتظاظًا في العالم، حيث 
تعاني األنظمة الصحية بشــكل أساسي من إجهاد شديد. 

وبلغت الكثافة الســكانية في منتصف عام 2019 في 

غزة 5,453 نســمة/كم2 مقارنة بـ 528 نسمة/كم2 في 
الضفــة الغربية95. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تفاقم 

النقص في المســاكن واالكتظاظ السكاني، ما يؤثر 
بشــكل واضح على القضايا المرتبطة بالنوع االجتماعي، 

وال ســيما فيما يتعلق بالخصوصية وزيادة التعرض للعنف 
المنزلي. وأكدت النســاء في غزة على تأثير االكتظاظ 

على التوترات والعنف داخل األسرة96.

الشعب الفلسطيني واحد من أصغر سكان العالم سنًا. 
وفي عام 2019، شكل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين صفر و17 عامًا ما يقدر بـ 45 في المائة من مجموع 

السكان )43 في المائة في الضفة الغربية، و48 في 
 المائة في قطاع غزة(97، والشباب )18 إلى 29 عامًا( 

23 في المائة98.

وتعتبر نســبة المســنين )الذين يبلغون 60 عامًا وما فوق( 
منخفضــة نســبيًا، إذ تصل إلى 5 فــي المائة99. وبما أن 

 متوســط العمر المتوقع للنســاء أعلــى منه للرجال 

الجدول 1. عدد السكان حسب المنطقة والجنس

غزةالضفة الغربيةدولة فلسطينالمؤشر
970 018 9482 019 9183 038 5السكان )نهاية 2019(

704 910995 480 6141 476 2إناث

266 023 0381 539 3041 562 2ذكور

315 460 7581 073858 319 2عدد الالجئين )نهاية 2019(

453 5 نسمة/كم5282 نسمة/كم8262 نسمة/كم2الكثافة السكانية )منتصف 2019(

نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 
صفر و17 عامًا

48 في المائة43 في المائة45 في المائة

9 في المائة12 في المائة11 في المائةحصة األسر التي تترأسها امرأة

.PCBS, 2019a, p. 1; PCBS, 2019b, p. 1; PCBS, 2020a, p. 8: PCBS, 2020b, p. 1; UNRWA, 2020, p. 13, 14 :المصادر
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 )75.2 مقارنــة بـ 72.9 فــي منتصف عام 2019(، 
فــإن عدد المســنات أكبر من عدد المســنين100. بيد أن 

 احتمــال تعرض النســاء لظروف صحيــة حادة ومزمنة 
هو ضعــف تعرض الرجال لهــذا االحتمال101. وال يرتبط 

ارتفاع معدل انتشــار اإلعاقــة بالعيش لمدة أطول 
 فحســب، بل أيضًا بالســلبيات التــي تعاني منها 

النســاء، بمــا في ذلك محدودية فــرص الحصول على 
التعليــم والوظائف والدخــل والرعاية الصحيــة. وُيعتقد 

أيضــًا أن الضعــف الوظيفي في المراحــل الحياتية 
الالحقــة يزيد من الشــعور باالســتبعاد االجتماعي 

للمســنات، األمر الذي يؤدي إلــى االكتئاب والنقص 
فــي الرعاية الذاتية.

 سن الزواج واألنماط . 2
   ومعدالت الخصوبة

يظهر الفلسطينيون التزامًا قويًا بمؤسسة الزواج. ففي 
عام 2018، بلغ متوسط سن الزواج للمرأة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة 20.5 عامًا. أما بالنسبة إلى الرجال، 

فكان 25.1 102. وال تزال الخصوبة مرتفعة، وإن كانت في 
انخفاض؛ وكان من المتوقع أن ينخفض معدلها بين عامي 

2014 و2020 من 4.1 إلى 3.4 103.

 وظلت نســبة األســر التي تعيلها نســاء )أرامل أو 
مطلقــات أو منفصالت( مســتقرة عنــد 11 في المائة 
من مجموع األســر، مــع معدل أعلى قليــاًل في الضفة 

الغربيــة )12 في المائــة( منه في غزة )9 في 
 المائــة(104. ومــن المرجح أن تكون النســبة المئوية 

لألســر التي ترأســها النســاء المعيالت في غزة أعلى، 
نظــرًا للبطالة أو الصدمــات أو اإلدمان الذي قد يؤدي 
إلــى »غياب الرجــل فعليــًا أو اقتصاديا«105. وقد تكون 

األســر التي تعيلها نســاء في غزة فقيــرة، حيث يبلغ 

 متوســط مســتوى الفقر فيها 54 فــي المائة، وهو 
 مــا يقرب من ضعف مســتوى الفقر في األســر التي 

رجال106. يرأسها 

 بلــغ معدل الطالق في عام 2018 ما نســبته 1.8 
لــكل ألف نســمة، مع اختــالف طفيف بين غزة )1.6( 

والضفــة الغربية )1.8(107. وبلغت نســبة الطالق لدى 
الشــابات 67 في المائة مــن جميع حاالت الطالق، 
مقابــل 55 فــي المائة للذكور فــي نفس العمر108. 

والمطلقــات في غــزة معرضات للخطر بشــكل خاص 
ويواجهــن التمييــز والوصمــة االجتماعية )وهي قيود 

كبيــرة تحد مــن حريتهن(، وعدم االســتقرار المالي، 
والضائقــة النفســية، فضاًل عن خطــر فقدان حضانة 

أطفالهن109.

وال يــزال زواج األطفال شــائعًا على الرغم مــن انخفاضه. 
وتظهــر بيانات مكتــب اإلحصاء المركزي الفلســطيني 

انخفاضًا في نســبة النســاء )20 إلى 24 عامًا( 
المتزوجات قبل ســن 18 عامًا، مــن 30 في المائة 

فــي عام 1997 إلى 11 في المائة في عام 2017 110. 
وســجلت المجتمعــات الضعيفة معــدالت أعلى. فقد 

توصلت دراســة اســتقصائية أجرتها مؤسســة أوكسفام 
ومعهد دراســات المرأة في جامعــة بيرزيت في عام 

2019 إلــى أن 31 في المائة من النســاء اللواتي 
شــملتهن الدراســة تزوجن قبل ســن 18 عامًا، وكانت 

أعلــى معدالت زواج األطفال فــي المخيمات )40 في 
المائــة( وفي وادي األردن )38 فــي المائة(111. وكما 

تبين الدراســة االســتقصائية أنَّ المخيمات تســجل معدالت 
أعلــى من تعــدد الزوجات، مع 9 في المائة من النســاء 

فــي زواج متعدد الزوجات، وهي نســبة أعلــى بكثير من 
ــغ 1 في المائة. المعدل البال

الفقر وانعدام األمن الغذائي باء. 

اســتمر النمــو االقتصــادي في التباطؤ خــالل الفترة 
المشــمولة بالتقريــر، مما أدى إلــى تفاقم ظروف 

المعيشــة غير المســتقرة، ال ســيما في غــزة. وتقوضت 
اإلمكانــات االقتصادية بســبب الحصــار المطول لغزة 
والقيــود الواســعة النطــاق التي تفرضها الســلطات 

اإلســرائيلية علــى الوصــول والتنقل والتجــارة، بما في 

ذلك الوصــول إلى األراضي والمــوارد المائية في 
 المنطقــة »ج«. وأّدت صدمــة الســيولة التي حدثت 

 في عــام 2019 نتيجة حجب إســرائيل إليرادات 
التخليــص الجمركــي الفلســطينية، وجائحــة كورونا 

2020، إلــى المزيد من   )كوفيــد-19( في عام 
القيــود علــى االقتصاد. وبعد تســجيل نمــو حقيقي 
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 بنســبة 1 فــي المائة فــي عام 2019، كان من 
 المتوقــع أن ينكمــش االقتصاد بنســبة 7.6 في 

2020، على أســاس العودة   المائــة في عام 
 التدريجيــة إلى الوضــع الطبيعي بعــد تدابير 

 11  احتــواء جائحة كورونــا )كوفيد-19(، وحتى 
 فــي المائة فــي حالة التعافــي األبطأ أو فرض 
 المزيــد من القيود بســبب تفشــي آخر112. وفي 

2020، قــدر البنك الدولــي أن الحكومة   عام 
 واجهــت فجــوة تمويلية تزيد علــى 1.5 مليار دوالر 

 لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة والحمايــة االجتماعية 
 ودعــم األعمال، بمــا في ذلك تلك الناشــئة عن 

تأثيــر الجائحة113. 

ومــع اآلثار الضارة ألزمة فيــروس كورونا )كوفيد-19( 
علــى االقتصاد الفلســطيني، مــن المتوقع أن يرتفع 
 معــدل الفقر في غزة من 53 فــي المائة إلى 64 

في المائة. ومــن المتوقــع أن يتضاعف المعدل 
فــي الضفة الغربية من 14 إلــى 30 في المائة114. 
ومن المرجح أن يتأثر بشــكل غير متناســب األشــخاص 
 المعرضــون أصاًل للمخاطرــ مثل األســر التــي تعيلها 

 نســاء، ونساء ذوات اإلعاقة، واألســر في جميع 
أنحاء غــزة وفي المنطقــة »ج«، والمنطقة »ه2«، 

 ومنطقــة التماس ومجتمعــات البدو والرعاة في 
الضفــة الغربية.

 ومــن المتوقع أن يزداد الفقــر الغذائي المدقع 
 أكثــر من مرتين ــ قياســًا على خط الفقــر الذي يبلغ 

 1.90 دوالر والمســتخدم لرصد هــدف التنمية 
 المســتدامة )1( بشــأن القضاء على الفقــر بجميع 

أشــكاله ــــ عن الضعف، من 1.1 فــي المائة في عام 
 2018 إلى 2.5 فــي المائة في عام 2021 115. 

وتشــير األدلة األولية إلى أنه منذ تفشــي فيروس 
كورونــا )كوفيد-19(، ازداد انعــدام األمن الغذائي، 
مــع ازدياد احتمال أن تقلل األســر التي تعيلها نســاء 
مــن نوعية األغذيــة المســتهلكة وكميتها، واعتماد 

اســتراتيجيات مواجهة ســلبية إضافيــة116. ونتيجة لذلك، 
قد ينتشــر فقر الدم لدى النســاء في ســن اإلنجاب، وهو 

ُبعد رئيســي النعدام األمن الغذائــي117. وحتى قبل 
انتشــار الجائحة، لم تكن معظم األســر فــي المجتمعات 

الضعيفــة في غــزة تأكل ما يكفي مــن مجموعات 
 األطعمــة الغنيــة بالحديد، حيث كانت النســاء أكثرر 

عرضة لإلصابــة بفقر الدم118.

 ومــن المتوقع أيضًا أن يــزداد الفقر في القدس 
الشــرقية، حيــث إن العوامل الرئيســية للضعف هي 

السياســات التمييزيــة، بما في ذلك تخصيــص ميزانيات 
 البلديــات. وفي عام 2019، كانت نســبة 72 في 
 المائة من األســر الفلســطينية فــي القدس تعيش 

 تحــت خط الفقر، مقارنة بنســبة 26 فــي المائة من 
 األســر اليهودية. وعلى الرغم من ذلــك، لم يعمل 
في القدس الشــرقية ســوى ســتة مكاتب للرعاية 

 االجتماعيــة مقابــل 19 مكتبًا فــي الجزء الغربي 
المدينة119. من 

جيم. التعليم

المؤشرات التعليمية. 1

ال يزال معــدل التحاق الفتيــات بالتعليم أعلى باســتمرار 
مــن معدل التحــاق الصبيان في األراضي الفلســطينية 

المحتلة. وفي الســنة الدراســية 2020/2019، كان 
عــدد الفتيــات الملتحقات بمدارس التعليم األساســي 

والثانــوي أعلى قلياًل من عــدد الصبيان )660,255 
و652,481 تواليــًا(120. وتالحظ الفجوات بين الجنســين 

لصالــح الفتيات بشــكل خاص فــي التعليم الثانوي. 
 ويكشــف تقرير اليونيســف الُقطري عن األطفال 
 خــارج المدارس أن المعــدل المقــدر للفتيان يرتفع 

 مــن 1.4 في المائة في الســن العاشــرة إلى 
 22 في المائة في الســن الخامســة عشــرة 

 )بالنســبة إلى الفتيــات، الزيادة هي من 0.4 إلى 
 5.4 في المائة(، وهذا يشــير وفقــًا للتقديرات، 

 إلــى أن فتى واحــدًا من كل خمســة فتيان مقابل 
 فتــاة من كل عشــرين فتاة قد تــرك/ت التعليم 

النظامي في ســن الخامســة عشرة121. وُيعزى هذا 
 االختالف بين الجنســين إلــى الضغط االقتصادي 
 الذي ُيمــارس على الذكور للعمــل، باإلضافة إلى 

كلفــة التعليم ومــا يتصل به مــن نفقات، وانخفاض 
التحصيــل األكاديمي.
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في حين أن مســتويات التحصيل العلمي العام للفتيات 
أعلى من مســتويات الذكور، هناك نقاط ضعف تكون 
فيها فرص وصولهن إلى التعليم مقيدة بشــكل خاص 

ويواجهن حواجز أكبر مــن الحواجز التي يواجهها أقرانهن 
من الذكور. وينطبق ذلك بشــكل خاص على الفتيات 

المقيمات في المجتمعــات المحلية في المنطقة »ج«، 
ال ســيما في القرى الصغيرة أو المخيمات، وكذلك في 

وادي األردن، حيــث يرتبط عدم الوصول إلى التعليم عادة 
بالزواج المبكر122. فالفتيات المتســربات من المدرسة في 
الضفــة الغربية وغزة غالبًا مــا يبقين في المنزل، ويتعرضن 
للعزلة االجتماعية والضغوطات النفســية واالجتماعية123.

وتالحظ الفجوات بين الجنسين لصالح اإلناث بشكل خاص 
في التعليم العالي، حيث كان عدد الشابات أكبر بكثير من 

عدد الشبان المسجلين في الجامعة في 2019/2018 
)127,944 و79,363 تواليًا(124. وال يــزال العدد الكبير 

من النســاء اللواتي يكملن تعليمهــن بعد المرحلة 
الثانويــة ال يترجم إلى مشــاركة اقتصادية125. ولعل أحد 
األســباب هو أن مجاالت الدراسة تبقى خاضعة بشكل 

كبير للمفاهيم المرتبطــة بالنوع االجتماعي، حيث تتمثل 
النساء بشــكل غير متناسب في العلوم اإلنسانية. وعلى 

ســبيل المثال، 36 في المائة فقط من طالب العلوم 
والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات هم من اإلناث؛ 

وكقســم فرعي، تعمل 27 في المائة فقط من اإلناث 
في مجاالت الهندسة والتصنيع والبناء126.

وتســبب تفشــي الجائحة في آذار/مارس 2020 في 
تعطيــل التعليم في األراضــي الفلســطينية المحتلة. 

ويكشف التقييم الســريع لألثر على النمو المبكر لألطفال 
أن إغالق مراكــز النمو المبكر لألطفــال والحجر المنزلي 

يؤثران على الســلوك االجتماعي والعاطفي واإلدراكي 
للفتيــات والصبيان127. وهناك أيضًا مؤشــرات على أن 

إغالق المدارس أثر بشــكل خاص على رفاهية المراهقات 
في غزة، إذ الحظ معهد التنمية الخارجية، وهو مؤسســة 
تفكير عالمية، أن »المدرســة ليســت مجرد مكان للتعلم، 

بــل إنها أيضًا مكان للتواصل االجتماعي وممارســة 
الصوت والوكالة، وســبب مشروع للخروج من دون 

مساءلة وإشــراف من البالغين الذكور«128.

 نوعية التعليم . 2
   واالنتهاكات التعليمية

 مــا زال الوصول إلــى التعليم فــي بيئــة تعليمية 
آمنــة يمثل تحديــًا كبيرًا أساســيًا نتيجة للسياســات 

 والممارســات اإلســرائيلية. ويشــير األمين العام 
 لألمــم المتحــدة أن األطفال في الضفــة الغربية، 

 بمــا فيهــا القدس الشــرقية، يتعرضــون للعنف 
 المرتبــط بالنــزاع والقيــود المفروضة علــى التنقل، 

 ممــا قد يزيد من معدالت التســرب المدرســي. 
 باإلضافــة إلى ذلــك، فإن »الوصول إلــى التعليم 

اآلمن ُعرضــة للخطر بســبب عمليــات التفتيش المســلح 
فــي المــدارس؛ والمضايقة والترهيــب والعنف ضد 

 الطــالب والمعلميــن في الطريق إلى المدرســة 
 ومنهــا؛ والنقــص الحاد في الفصول الدراســية؛ 

وهــدم المباني المدرســية أو أوامر وقــف العمل 
 بهــا«129. وتواجه غــزة مجموعة من المشــاكل 

 الخاصــة بها، من حصــار وتصعيد عســكري مزمن 
 يــؤدي إلى أضــرار وتدمير متكــرر للبنيــة التحتية 

 التعليميــة الهشــة. ويتفاقــم هذا الوضع بســبب 
النقــص الحاد فــي الكهرباء، وتزايد مخــاوف الفقر 

 .130 والحماية

هنــاك ما يقــدر بنحو 403,000 طالب، مــن بينهم 
 18,000 يعانــون من إعاقة، ويواجهــون تحديات 

فــي الحصول على تعليــم جيد في بيئــة آمنة وصديقة 
لألطفال فــي غزة، والمنطقــة »ج«، والمنطقة 

»ه2«، والقدس الشــرقية131. وفي الضفــة الغربية، 
وال ســيما في المناطــق القريبة من المســتوطنات، 
تشــمل التحديات عمليــات التفتيش المســلح، والغاز 

المســيل للدموع والقنابــل الصوتية التــي تطلق بالقرب 
من المــدارس، وعمليات اعتقال الطــالب واحتجازهم 
وترهيبهــم ومضايقتهــم في طريقهم إلى المدرســة 

ومنها، وهدم المباني المدرســية أو أوامر وقف العمل 
بهــا. وفي غزة، أّثر الحصار وتدهور الظروف المعيشــية 

وتفاقم أزمــة التمويل التي تواجــه وزارة التربية 
والتعليــم الفلســطينية واألونروا على توفيــر التعليم 
الجيــد. وتشــير التقديرات إلى أن 70 فــي المائة من 

 مــدارس األونروا و63 في المائــة من المدارس 
التــي تديرهــا وزارة التربيــة والتعليم تعمــل بنظام 

الدواميــن أو الثالثة دوامات، ممــا يؤدي إلى تخفيض 
ســاعات التدريس132. وتتفاقم هذه التحديات بســبب 
محدوديــة توفر المســاعدات، والنقل والبنيــة التحتية 
المناســبة، والمــواد التعليميــة المتخصصة والموارد 

 التعليميــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة وخاصة أولئك 
 الذيــن أصيبــوا خالل مظاهرات مســيرة العودة 

 الكبــرى، فضاًل عــن المعاناة النفســية التي يعاني 
منها األطفال والمدرســون133.
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دال. العمالة

 طــرأ تغيير كبير خالل الســنوات العشــرين الماضية 
 فــي الوضــع التعليمي للمرأة، حيــث تفوقت اإلناث 
 فــي التحصيــل التعليمي علــى نظرائهن من الذكور 

 في األراضــي الفلســطينية المحتلة. ومع ذلك، 
 ال تزال النســاء، وخصوصًا الشــابات، مستبعدات 

 إلى حد كبير من ســوق العمــل الراكدة التي 
أعاقتهــا القيود اإلســرائيلية علــى التجارة والحركة 

 والوصــول. فالمشــاركة المنخفضة في القوى 
 العاملــة تعرقــل التقدم االقتصــادي للمرأة وتضر 

 أيضــًا بالنمــو االقتصادي المحتمــل من خالل خفض 
رأس المال البشــري للمرأة.

وعلــى الرغم من االرتفاع الطفيف في مشــاركة المرأة 
فــي القوى العاملة خــالل العقد الماضي، ال تزال من 

األدنى في العالم. وتســجل ســبع دول فقط معداًل 
أدنى134. وفي عــام 2019، بقي ما يقارب 82 في 

المائة من النســاء خارج القوى العاملــة، مما يعني أنهن 
لم يكــن يبحثن عن عمل أو يعملن، مقارنة بنســبة 30 

فــي المائة من الرجال135. ومما يثير القلق بشــكل خاص 
ارتفاع عدد الشــابات الفلســطينيات اللواتي ال يذهبن إلى 

المدرســة أو يتلّقين تدريبــًا أو يعملن )40 في المائة من 
 النســاء، مقابل 27 في المائة من الرجال(. 

وعلى الصعيد العالمي، ُتصنف دولة فلسطين ضمن أدنى 
10 في المائة في هذا الســياق136، وهو ما يتوافق مع 

مؤشــر هدف التنمية المستدامة 8.6.1 بشأن الشباب غير 
المنخرطين فــي التعليم أو التوظيف أو التدريب.

كما اســتمرت الفجوة باالتســاع بيــن معدالت بطالة 
الذكــور واإلناث. وفي عام 2019، بلغ معدل النســاء 
41.2 فــي المائة مقابل 21.3 فــي المائة للرجال137. 

وبما يتماشــى مــع االتجاهات االقتصاديــة العامة، كان 
معــدل بطالــة اإلناث أعلــى بكثير في غزة )63.7 في 

المائــة( منه فــي الضفة الغربيــة )25.8 في المائة(138. 
وحســب منظمــة العمل الدولية، فإن معــدالت البطالة 

لــدى النســاء في أي بلد آخر ال تصــل إلى مثل هذه 
المعــدالت المرتفعــة، وفي غزة، تقترب معــدالت البطالة 

لدى الشــباب والنســاء بشــكل مضطرد من »المعدالت 
العالمية«139،وخــالل الفصــل األول من عام 2020، 

كانت نســبة 81.6 في المائة مــن اإلناث )اللواتي تتراوح 
أعمارهــن بين 15 و29 عامًا( عاطالت عــن العمل مقارنة 

بنســبة 58.3 في المائة مــن نظرائهن من الذكور140.

وكانــت البطالة لدى الشــابات األكثــر تعليمًا مرتفعة 
بشــكل خاص. وكان معدل النســاء اللواتي أكملن 13 

الجدول 2. مؤشرات العمالة حسب المنطقة والجنس، 2019 )النسب المئوية(

 مشاركة القوىالمنطقة
البطالةالعاملة

بطالة الشباب

 األعمار من 15
إلى 24

 األعمار من 25
إلى 34

44.325.340.130.8دولة فلسطين

18.141.267.153.8اإلناث

69.921.334.723.4الذكور

46.414.625.116.8الضفة الغربية

17.425.852.535.2اإلناث

74.412.120.611.7الذكور

40.945.167.452.0غزة

19.263.785.675.6اإلناث

62.339.562.742.7الذكور

..PCBS, 2020c, pp. 52-54 :المصدر
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ســنة من الدراســة أكثر من ضعف معدل الرجال )47.2 
و18.9 فــي المائة تواليًا(141. وحتــى في القطاعات 

التــي ُينَظــر إليها تقليديــًا على أنها أنثوية، مثــل التعليم 
والعلوم اإلنســانية، فــإن البطالة لدى النســاء أعلى منها 
لدى الذكور؛ على ســبيل المثــال، كانت 50.6 في المائة 
مــن النســاء المتخصّصات في التعليــم عاطالت عن العمل 

فــي عام 2019، مقارنة بنحــو 20.7 في المائة من 
نظرائهــن من الذكور142. عالوة على ذلــك، فإن البطالة 

لدى النســاء ذوات المهارات العاليــة، على عكس الرجال، 
أعلى من بطالة النســاء ذوات المهــارات المتدنية. 

وتشــير الدالئــل النوعية إلى أن الرجــال ُيعتبرون معيلون 
لألســرة، وبالتالي هم أكثر اســتحقاقًا لفــرص العمل عندما 

يتنافســون بشــكل مباشر مع النســاء الماهرات143. وكما 
الحظــت منظمة العمــل ضد الجوع الدولية غيــر الحكومية 

في غزة: »رغــم المصاعب االقتصاديــة، تبقى الذكورة 
مرتبطــة بقوة بهوية المعيل، وهي تتجســد في األســاس 
من خالل إعالة األســرة ماديًا«144. ويســلط البحث الضوء 

على مدى ترســخ التقســيم التقليدي للعمل بين الجنســين 
بقــوة فــي المجتمع؛ وحتى عندمــا تعمل المرأة، فإن هذا 
عــادًة ما يعتبر مؤقتًا بســبب الظروف التــي تمنع أزواجهن 
مــن العمل والقيام بدورهــم كمعيلين، بينمــا ُيتوقع منهن 

أيضــًا مواصلــة جميع أعمال الرعايــة غير مدفوعة األجر145.

اســتمرت الفوارق في األجور بين النســاء والرجال 
خالل الفتــرة المشــمولة بالتقرير. وفي عام 2019، 

بلغ متوســط األجر اليومي للنســاء 73 فــي المائة من 
أجر الرجال146. وأحــد العوامل الرئيســية وراء الفجوة 

بيــن الجنســين هو أن العاملين في إســرائيل وفي 
المســتوطنات اإلســرائيلية، حيث األجور أعلــى كثيرًا مما 

هــي عليه فــي الضفة الغربية وغــزة، هم في األغلب 
مــن الرجال. عالوًة على ذلك، فــي القطاع الخاص 

الفلســطيني، لنســبة انخفاض األجور ُبعٍد جنساني ال لبَس 
فيــه، حيث أن 60 فــي المائة من النســاء يتقاضين أقل 

مــن الحد األدنــى لألجور، أي أكثر من ضعف النســبة 
المقابلــة للرجال147. وفــي العديد مــن المناطق، يتركز 
النشــاط االقتصادي للنســاء إلى حد كبيــر في العمل 

الزراعــي العائلــي، وغالبًا ما ال تملــك العامالت اللواتي 

ال ينلــن أجــرًا إمكانية الحصول على دخل مســتقل أو 
التحكــم باألصول الزراعية148.

وتطرح الثغرات التشــريعية عقبــات تحول دون التمكين 
االقتصــادي للمرأة والنهوض بها. وتشــمل هذه التدابير 

غياب أحكام شــاملة بشــأن عدم التمييز، والمساواة 
في األجــر عن العمل المتســاوي القيمة، وحظر العنف 

القائــم على النوع االجتماعــي، بما في ذلك التحرش 
الجنســي في مكان العمل، والتغطيــة القانونية لعامالت 

المنازل149. وتحتل األراضــي الفلســطينية المحتلة المرتبة 
األدنى على مســتوى العالم في مؤشــر النساء واألعمال 

والقانــون للبنك الدولي للعام 2020. وبينما تســجل 
النســاء مســتويات مرتفعة في ريادة األعمال، إال إنهن 

يتأخرن فــي مواجهة تضييق الفــروق القانونية بين الرجال 
والنســاء من حيث األجور )مثاًل القيــود المفروضة على 

قدرة النســاء على العمل ليــاًل(، والوالدية )بما في ذلك 
اســتحقاقات األمومة واإلجازة الوالدية(، والزواج )مثاًل 

العنف(150. الحماية من 

 وأدت جائحــة كورونا )كوفيــد-19( إلى تفاقم 
التهميــش االقتصادي للنســاء. ومــن المتوقع أن تتأثر 

ُســُبل عيش النســاء بشــكل خاص، خاصة الناشطات في 
القطــاع غير النظامــي حيث ال حمايــة للعمل أو تعويض 

للدخــل151. وتوصلت دراســة اســتقصائية أجرتها هيئة 
األمــم المتحــدة للمرأة فــي الفترة ما بين 17 و27 آذار/

 مــارس 2020 إلى أن 27 في المائة من الشــركات 
التــي تديرها نســاء قد أغلقــت أبوابها، وأن 95 في 

المائة من النســاء الفلســطينيات اللواتــي يمتلكن 
مؤسســات صغيرة ومتوســطة الحجم قــد أبلغن عن 

آثار ســلبية ناتجة عــن الجائحة152. وفــي تقييم أجرته 
هيئــة اإلغاثة اإلنســانية الدولية )كير( في نيســان/أبريل 

2020، تبيــن أن 89 فــي المائة من صاحبات المؤسســات 
الصغيــرة اضطررن إلى إعــادة تخصيص األموال التي 

ســبق تخصيصها لعملهن لألســرة، فــي مقابل نصف 
المجيبيــن من الذكور153.
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هاء. الصحة

الحصول على الرعاية الصحية وتوفرها. 1

في األراضي الفلســطينية المحتلة، تعوق القيود العديدة 
التي تفرضها إســرائيل حق المرأة في الصحة. وقد 

أدى الحصار المفروض على غزة إلى الحد بشــكل كبير 
من حركة األشــخاص والبضائع، بما في ذلك المرضى، 
والطاقــم الطبي، واإلمدادات. وفي حين أن المرضى 
ومرافقيهم مؤهلــون للحصول على تصاريح صادرة عن 

إســرائيل للخروج من غزة، فإن 35 في المائة من طلبات 
المرضى ُرفضت في عام 2019، ســواء صراحة أو تأجياًل، 

أم لم يتم الرد عليها نهائيًا في الوقت المناســب154.

وُيعتبر السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يمثل 15 في المائة 
من جميع الوفيات، مع كون سرطان الثدي لدى النساء 
هو األكثر شيوعًا155. وبالنسبة إلى المريضات المصابات 
بسرطان الثدي في غزة، فمن الممكن أن تعوق حاالت 

التأخير أو الرفض القدرة على الوصول إلى الخدمات 
المنقذة للحياة. وبسبب النقص المستمر في أدوية 

السرطان، وعدم توفر عالجات مثل العالج اإلشعاعي 
والجراحة المتخصصة، يؤدي رفض منح التصريح أو تأخيره 

لطالبي الرعاية الطبية خارج غزة إلى انخفاض معدالت 
البقاء على قيد الحياة156.

وأدى الحصار الجوي والبحري والبري وأزمة الطاقة 
وانقطاع التيار الكهربائي المرتبط بها، ونقص التمويل 
والعنف السياسي، إلى إجهاد القطاع الصحي الهش 
ر سلبًا على قدرة النساء على الوصول  في غزة، مما أثَّ

إلى خدمات صحية جيدة. وبينما تحّسن التيار الكهربائي 
في عامي 2018 و2019، قّلصت إسرائيل مرة أخرى 

دخول الوقود، وفي بداية عام 2020، أفادت التقارير بأن 
سكان قطاع غزة كانوا يتلقون ست ساعات من الكهرباء، 

تليها ثماني ساعات من انقطاع التيار الكهربائي157. 
وللحفاظ على الطاقة في المستشفيات المركزية، تتعرض 

المستشفيات األخرى لخطر االغالق، مما سيكون له أثرًا 
ضارًا بشكل خاص على الحالة الصحية للمراهقات والحوامل 

والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي وكبار 
السن والذين يعانون من أمراض مزمنة158. والواقع أن 

الخدمات المتضائلة تعرض صحة األمهات للخطر في غزة، 
حيث توجد في أي وقت ما يقرب من 45,000 امرأة 

حامل. وحسب هيئة اإلغاثة »كير«، فإن »النساء الحوامل 

أبلغن عن السير لمدة ساعة للوصول إلى مرفق ما، في حين 
أن النساء األخريات غير قادرات على السير ويعتمدن على 

النساء المحليات للحصول على المساعدة أثناء الوضع«159. 
وفي آب/أغسطس 2019، كان نصف األدوية األساسية 
المعروضة متاحًا لفترات تقل عن شهر واحد، بعدما كانت 
النسبة 46 في المائة في عام 2018، وكانت صحة األم 

والطفل هي األكثر تأثرًا بنفاذ مخزون األدوية160. وفي 
آب/أغسطس 2019، نفذ ما نسبته 60 في المائة من 

األدوية األساسية لصحة األم والطفل161، مما أدى إلى 
تفاقم مخاطر اإلعاقة والوفاة لدى األمهات واألطفال 

حديثي الوالدة.

في المنطقة »ج«، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة 
اإلدارية والعسكرية، فإن أكثر من 100 مجموعة محلية 

معرضة للمخاطر من حوالي 162,000 فلسطيني لديها 
إمكانات محدودة للوصول إلى الرعاية الصحية األولية 
أو ال يحصلون عليها، ألن نظام التخطيط التقييدي يمنع 

بناء المرافق الالزمة162. وال تحد الممارسات التمييزية من 
توفر البنية التحتية الصحية فحسب، بل تؤثر أيضًا بشكل 

عميق على المحددات األساسية لصحة الفلسطينيين الذين 
يعيشون هناك، مثل الوصول إلى المياه والمرافق الصحية، 

واألطعمة المغذية، والمأوى اآلمن163.

وفي جميــع أنحاء األراضي الفلســطينية المحتلة، لدى 
النســاء والفتيات ذوات اإلعاقة، وخاصة مــن المجتمعات 

الريفيــة والمجتمعات النائية، فــرص محدودة للحصول 
علــى الرعاية. عالوة على ذلــك، ال تتكيف المرافق 

الصحيــة بما يكفي مع احتياجات النســاء ذوات اإلعاقة، 
ويفتقــر العاملون في المجــال الطبي عمومًا إلى 

الكفاءات الالزمة لتكييف ســلوكهم وإجراءات التشــخيص 
لتلبيــة االحتياجات164. وفي مالحظاتهــا الختامية لعام 

2018 بشــأن التقرير األولي لدولة فلســطين، أشارت 
لجنــة األمــم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشــكال 
التمييز ضد المرأة )لجنة ســيداو( إلى أن اإلعاقات ليســت 

مدرجة فــي الخطة االســتراتيجية الوطنية للصحة وأن 
النســاء اللواتي يعتبرن من ذوات االعاقة مســتبعدات من 

الصحي165. التأمين 

وترتبــط الفجوات الصحية األخــرى برعاية األم واإلنجاب. 
وبينما تحسنت مؤشــرات الصحة اإلنجابية عمومًا، ال تزال 

هنــاك ثغرات فيمــا يتعلق باســتهداف الفئات األكثر 
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عرضــة للمخاطــر، بما في ذلك الشــباب والمراهقين، 
والنســاء فــي مرحلة ما بعد اإلنجــاب، والناجيات من 

العنــف القائــم على النوع االجتماعي، والنســاء ذوات 
اإلعاقة، والنســاء الفقيرات والعاطــالت عن العمل، 

وســكان المجتمعــات المحلية المهمشــة من جراء 
االحتالل اإلســرائيلي166. وأفادت اليونيســف أنه على 
الرغم مــن انخفاض نســبة وفيات األمهات، إال أن كل 
 رابــع امرأة حامل في األراضــي الفلســطينية المحتلة 

ال تــزال معرضة لخطر شــديد، وبحاجة لرعايــة متخصصة167. 
ويمكــن أن يتعرض وضع المرأة فــي مجال الصحة 

اإلنجابيــة وصحة األم لمزيد من الخطر بســبب اإلشــراف 
المحــدود وتنظيم خدمات اإلخصــاب األنبوبي، وفي 

الواقع يــؤدي صندوق األمم المتحدة للســكان »دورًا 
كبيرًا في زيــادة الوالدات المبكرة في فلســطين، 

ويســاهم أيضًا في زيادة معدل الــوالدات القيصرية 
نتيجــة الحمل المتعــدد وإمكانية حــدوث مضاعفات تهدد 

النساء«168. حياة 

تأثير فيروس كورونا )كوفيد-19(. 2

تعتبــر قدرة أنظمــة الرعاية الصحية علــى التعامل بفعالية 
مــع االرتفاعات المفاجئة فــي حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونــا )كوفيد-19( محــدودة للغاية، خاصة في غزة 

بســبب النقص في المعدات، بما في ذلك أســّرة العناية 
المركــزة وأجهزة التنفس. وتؤثــر الجائحة على جودة 

الخدمــات الصحية وإمكانيــة الوصول إليها والقدرة 
على تحمــل تكلفتها في جميع أنحاء دولة فلســطين، 

ومــن المرجح أن يكون للجائحة انعكاســات على الصحة 

العقلية والبدنية للنســاء والفتيات )اإلطار 5(. على ســبيل 
المثــال، من المرجح أن يــؤدي عدم القدرة أو الخوف لدى 

المرضــى المعرضين لخطر كبير من استشــارة طبيب أو 
غيــره مــن العاملين في مجال الرعايــة الصحية إلى تعطيل 
إدارة األمــراض المزمنة المرتبطة باألمــراض غير المعدية، 

وهــو أمر يثير القلق ألن األشــخاص المصابين بأمراض 
غيــر معدية هم أكثر عرضــة لإلصابة بأمراض خطيرة 

مرتبطــة بفيروس كورونــا )كوفيد-19( أو الوفاة169. ومن 
المتوقــع أن يزداد تدهور الحالة التغذويــة للمجموعات 
الضعيفــة، بما في ذلك النســاء الحوامل والمرضعات، 

والنســاء والفتيات ذوات اإلعاقة، في األشــهر المقبلة 
بســبب األثر االجتماعي واالقتصادي الــذي يخلفه فيروس 

)كوفيد-19(170. كورونا 

من المرجح أيضًا أن تتفاقم مشكالت الصحة العامة، 
وهي واحدة من أهم التحديات الصحية التي تواجه 

دولة فلسطين، نظرًا الحتاللها المزمن وتعرضها المتكرر 
للعنف171. وفي خضم اإلغالق العام بسبب جائحة كورونا 

)كوفيد-19(، ازداد الطلب على المشورة، حيث يشهد 
مقدمو الخدمات زيادة في اتصاالت النساء للحصول على 

الرعاية الصحية العقلية والخدمات النفسية واالجتماعية غير 
المرتبطة بالعنف المنزلي172. وعليه، فإن التأثير النفسي 

الرئيسي لجائحة كورونا )كوفيد-19( حتى اآلن هو زيادة 
معدالت التوتر أو القلق. ومع اتخاذ تدابير جديدة، هناك 

خطر من ارتفاع مستويات الوحدة أو االكتئاب، أو تعاطي 
المخدرات، أو األذى الذاتي، أو السلوك االنتحاري173.

واو. البيئة

يحدُّ الوضع السياســي في األراضي الفلسطينية المحتلة 
من المســاحة المتاحة لإلدارة والحوكمة الرشيدتين للبيئة. 

وبسبب القيود الشــديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل 
على تشــييد البنى التحتيــة للمياه وإعادة تأهيلها، بما 

في ذلــك الصهاريج واآلبار، فإن نحو 22 في المائة من 
ســكان الضفة الغربية، وال سيما في المنطقة »ج«، 
يتأثرون بعدم القدرة على الوصول إلى المياه وســوء 

نوعيتها174. وأدى شــح المياه الناجم عن ذلك إلى زيادة 
الضغط على النســاء، خصوصًا في المجتمعات الريفية، 

واللواتي يتحملن عادة، نتيجة ألدوارهن على أســاس النوع 

االجتماعي، عبء المســؤوليات المنزلية إلدارة المياه 
والحفاظ عليها والنظافة.

فضــاًل عن ذلك، وكما ذكــر برنامج األمم المتحــدة للبيئة 
فــي عام 2020، فقــد أدى تطوير المجمعــات الصناعية 
اإلســرائيلية واألنشــطة داخل المســتوطنات في الضفة 

الغربيــة المحتلة إلــى »زيادة كمية الميــاه الجوفية 
المســتخرجة، وضــخ بعض المســتوطنات مياه الصرف 

الصحــي غيــر المعالجة في الوديــان واألراضي الزراعية، 
 والتلــوث الصناعي، وتدهــور التربة واألراضي«175. 
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وفي مقابالت مع مركز المرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعي، تحدثت النســاء اللواتي يعشن في 

المجتمعات الريفية حيث تلوثت اإلمدادات بســبب 
المستوطنات اإلســرائيلية المحيطة، عن »مشاعرهن 

بالتوتر، واليأس، واإلنهاك من تعريض أنفســهن وأسرهن 
بمعرفتهن لألمراض ألنهن مجبرات على شــرب المياه 

الملوثة ... وأيضًا من االضطرار إلى اســتخدام المياه 
الملوثة في الزراعة، ورعاية الماشــية وإعداد الوجبات«176.

اإلطار 5. اآلثار المتعددة األوجه لمرض فيروس كورونا )كوفيد-19( على صحة النساء والفتيات

يقــول مدير مؤسســة جذور للصحــة والتنميــة االجتماعية الدكتــور أمية الخماش:

»ســيكون للجائحة الحالية عواقب واســعة وتأثيرات عميقة على كل جوانب المجتمع، بما في 
ذلك الصحة العقلية والبدنية. وقد أجرت جذور مع شــركائها مثل االئتالف الفلســطيني لصحة 

المراهقة، وصندوق األمم المتحدة للســكان، وبرنامج حياة المشــترك، وتجمع العنف القائم 
على النوع االجتماعي، مجموعة واســعة من الدراســات إللقاء الضوء على التشعبات الصحية 

واالجتماعية لإلقفاالت العامة بســبب جائحة كورونــا )كوفيد-19(، بما في ذلك عن ديناميات 
األســرة والعنف المنزلي، وصحة المراهقين، وانتشــار األمراض غير المعدية، وتنمية الطفولة 

المبكرة ووظائف نظام الرعاية الصحية الفلسطيني. وال يزال من غير الممكن التنبؤ بمسار جائحة 
كورونا )كوفيد-19(، وال يمكن في هذه المرحلة معرفــة المدى الكامل آلثارها على الصحة 

العقلية والبدنية. ولكن هناك رغم ذلك مؤشــرات قوية تظهر أن الجائحة ســتخلف آثارًا متعددة 
األوجه على الوضع الصحي للنســاء والفتيات، فضاًل عن تأثيرها الســلبي في األمد البعيد على 

األنظمة الصحية الهشــة والتي هي دون المســتوى المطلوب في فلسطين«.

تتضمــن النتائــج التــي توصلت إليها مؤسســة جذور ما يلي:

تبين من دراسة استقصائية ُأجريت عبر الهاتف مع 150 الجئة من مريضات السكري من �	
المشاركات في برنامج الوقاية من مرض السكري أن ثلث النساء تقريبًا أبلغن عن تناولهن 

الطعام بشكل أكبر مقارنة بفترة ما قبل اإلغالق العام، في حين أفادت 68 في المائة 
منهن بأنهن لم يتبعن التوصيات المتعلقة باألنشطة البدنية كما كانت عليه الحال قبل 

اإلغالق العام. وأفادت األغلبية بالشعور بالتوتر الشديد أو القلق أو التململ أثناء اإلغالق 
العام، مما قد يفسر افتقارهن إلى الحوافز التباع التوصيات المتعلقة ببرنامج الوقاية من 

مرض السكري. وكان لإلغالق العام أيضًا تأثير كبير على الوضع المالي للنساء، األمر الذي 
أثر سلبًا على قدرتهن االقتصادية للحصول على الغذاء الصحي، وأدى إلى تقييد قدرتهن 

على االلتزام بالتوصيات الغذائية لبرنامج الوقاية من مرض السكري.

أظهر استطالع لتعّقب عادات وأسلوب حياة 600 مراهق )50 في المائة من اإلناث، تتراوح �	
أعمارهن بين 10 و19 عامًا( في الضفة الغربية نتائج مماثلة بشأن مخاطر زيادة الوزن بين 

المراهقين، وانخفاض النشاط البدني وارتفاع البقاء أمام الشاشة، مع مالحظة عوامل 
التوتر العديدة التي تمثل تحديًا للمراهقين في أثناء فترة اإلغالق العام. والواقع أن زيادة 

الوزن مقلقة مع تأثر دولة فلسطين أصاًل على نحو متزايد بالعبء المزدوج الناجم عن سوء 
التغذية: استمرار نقص التغذية، مقترنًا بازدياد سريع في الوزن والسمنة. واألمر مثير للقلق 

بشكل خاص بالنسبة إلى المراهقات ألن معدالت انعدام النشاط البدني لديهن أعلى منه 
لدى نظرائهن من الذكور، مما يفاقم عوامل الخطر المرتبطة باألمراض غير المعدية.

المصدر: مدير مؤسسة جذور للصحة والتنمية االجتماعية أمية الخماش، تواصل شخصي، 9 أيلول/سبتمبر 2020.
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وأدى التدهور الســريع فــي البنــى التحتية، والقيود 
 المفروضــة على اســتيراد المواد، وإمدادات 

الطاقــة غيــر الموثوقة إلى حــدوث أزمة المياه 
 المزدوجــة فــي غزة، حيث يحصــل 10 في المائة 
 مــن الســكان على مياه الشــرب اآلمنة من خالل 
 الشــبكة العامة، وقــد أدى االفتقار إلى مرافق 

 الصــرف الصحي إلــى تفاقم خطر األمراض177. 

وتتعــرض النســاء والفتيــات لمخاطر مرتبطــة بالصحة 
 العامــة، في حيــن يمنعهن الوصــول المحدود إلى 

 الميــاه المأمونــة وخدمات المرافــق الصحية 
والنظافــة، وفقًا لمكتــب األمم المتحدة لتنســيق 
 الشــؤون اإلنســانية، من »المشــاركة في أنشطة 

أخــرى، فضاًل عــن تقييد الحركة ونقــص الموارد على 
األسرة«178. مستوى 

زاي. العنف القائم على النوع االجتماعي

اســتمرت حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي 
بال هوادة، مما شــكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والمدنية والسياســية للنساء 
والفتيات، علــى الرغم من العديد من اإلجراءات الجديرة 
بالثناء التي اتخذتها الحكومة الفلســطينية خالل الفترة 

بالتقرير. المشمولة 

 انتشار مختلف أشكال العنف القائم . 1
   على النوع االجتماعي

تعاني النســاء الفلســطينيات من أشكال متعددة من 
العنف. فهن يعانين من عواقب السياســات والممارســات 

اإلســرائيلية في األراضي الفلســطينية المحتلة، التي 
ينتهــك الكثير منها قانون حقوق اإلنســان، وكذلك نتيجة 

للمعاييــر األبوية المتعلقة بالنــوع االجتماعي التي 
تفاقمــت بفعل اإلطار القانوني الــذي ال يتوافق تمامًا 

مــع المعايير الدولية.

 وتشــير الدراســة االســتقصائية الوطنية حول العنف 
التــي أجراها مكتــب اإلحصاء المركزي الفلســطيني 

فــي عام 2019 إلى أن 27.2 في المائة من النســاء 
المتزوجــات أو المتزوجات ســابقًا تعرضــن للعنف على 

 أيدي أزواجهن. وأكثر أشــكال العنف شــيوعًا هو 
العنــف النفســي )52.2 في المائــة(، يليه العنف 

االقتصادي )36.2 في المائة(. وكشــفت الدراســة عن 
انخفــاض عام في معدل انتشــار العنــف مقارنة بعام 

2011 )الجدول 3(179.

 وُســجل أكبــر انخفاض في قطاع غــزة حيث بلغت 
النســبة 15.8 نقطــة مئوية. ورغم ذلك، ال يزال انتشــار 

العنــف ضد النســاء، بأشــكاله المتعددة، من جانب 
أزواجهــن أعلى )35.2 في المائة( منــه في الضفة 
الغربيــة )22.2 في المائــة(180. ويعزى هذا الفارق 

الجغرافــي إلى انتشــار الفقر وارتفاع معــدالت البطالة 
واكتظاظ أوضاع المعيشــة. ووجدت دراســة أجرتها 

 الجدول 3. العنف الذي تتعرض له النساء المتزوجات حاليًا أو اللواتي سبق لهن الزواج حسب النوع والمنطقة، 
2011 و2019 )النسب المئوية(

المنطقة
 العنفانتشار العنف

النفسي
 العنف
البدني

 العنف
الجنسي

 العنف
االجتماعي

 العنف
االقتصادي

201120192011201920112019201120192011201920112019

دولة 
فلسطين

37.027.258.652.223.517.411.86.954.827.655.136.2

29.922.248.846.117.412.110.25.844.820.241.629.3الضفة الغربية

51.035.276.462.534.725.814.98.778.941.088.346.7قطاع غزة

.PCBS, 2019e :المصدر
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 منظمــة العمل ضد الجوع حــول الذكورة في غزة 
 أيضــًا أن الضغط النفســي واالجتماعــي الذي يعاني 

 منــه الرجال فــي القطاع هو عامل مســاهم، حيث 
 »ُيشــار إلى العنــف القائم على النــوع االجتماعي 

فــي معظم الحاالت فيمــا يتعلق بالضغــط الذي يعاني 
منــه الرجــال عندما ال يكونون قادريــن على تأمين 

الوســائل المالية الضروريــة لزوجاتهم لتلبيــة احتياجات 
ت في عام  األسرة«181. وأشارت الدراســة التي ُأعدَّ

2018 إلــى أنه عندما يعجــز الرجال عن أداء أدوارهم 
التقليديــة كحماة ومقدمــي خدمات، فإن اإلحباط 
الشــديد قد يؤدي إلى زيادة الســلوك العنيف في 

محاولــة إلعادة تأكيد ســيطرتهم. ووفقــًا لمكتب األمم 
المتحدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، فإن حاالت عنف 
الشــريك الحميم واالعتداء الجنســي والزواج القسري 
مرتفعة بشــكل خاص بين النســاء المســتضعفات، مثل 

المراهقــات وذوات اإلعاقــة، أو النازحات داخليًا، 
أو اللواتــي لديهن إمكانية ووصــول محدودين إلى 

الخدمات المتعــددة القطاعات182.

والقت ظاهرة قتل اإلناث، وهي أشــد أشــكال 
العنــف ضد المــرأة، اهتمامًا عامًا متجــددًا خالل الفترة 

المشــمولة بالتقريــر، مع قضية إســراء غريب، فنانة 
التجميــل الفلســطينية البالغة مــن العمر 21 عامًا 

مــن بيت ســاحور بالقرب من بيت لحــم، التي أدخلت 
إلى المستشــفى في آب/أغســطس 2019 بعد أن 
تعرضــت للضــرب على يد عائلتهــا. وأدى موتها إلى 

إطــالق حملة »كلنا إســراء غريب«، حيــث طالبت مئات 
النســاء الفلســطينيات بفتــح تحقيق وبمزيد مــن الحماية 

للنســاء183. ووثق مركز المرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعــي 23 عمليــة قتل في عام 2018 )10 في 
غــزة و13 في الضفــة الغربية(184 و24 في عام 2019 

)18 فــي الضفــة الغربية، و6 في غــزة(، ارتكبها في 
األســاس أقارب من الذكور185. وفــي النصف األول من 

 عــام 2020، جرى اإلبالغ عــن 17 حالة قتل إلناث، 
.186 مما يشــكل ارتفاعــًا ملحوظًا

وتشــير البيانــات المتاحة أيضًا إلى أن التحرش الجنســي 
واالبتزاز فــي المجال االفتراضي يشــكالن مصدر قلق 
متزايــد. وغالبًا ما تتضمن أشــكال العنــف اإللكتروني 

 هذه نشــر صور تجــري المســاومة عليها أو ابتزاز من 
خــالل التهديد بالنشــر187. ووفقًا لهيئة األمــم المتحدة 

للمــرأة، »تتفاقــم التهديدات التي تفرضها هذه األنشــطة 
بفعــل تصــورات العجز والعزلة عنــد مواجهتها«188. 

ويعكــس التحرش الجنســي في المســاحة االفتراضية 
خطر التحرش الجنســي في األماكــن العامة الذي 

تواجهه النســاء من جميــع الفئات العمريــة، حيث تواجه 
النســاء اللواتي تتراوح أعمارهــن بين 17 و28 عامًا 

الهتمــام جنســي غير مرغوب فيه أكثر من النســاء 
فــي الفئات العمرية األكبر ســنًا، كما جــاء في تقرير 

ــر العربي للعام 2019 189. الباروميت

تشــير األدلة النوعية إلى أن أزمــة فيروس كورونا 
 )كوفيد-19( تؤثر بشــكل غير متناســب على النســاء، 

ممــا يؤدي إلــى موجة جديدة من العنــف، بما في ذلك 
العنــف الجنســي. ويقول مركز المرأة لإلرشــاد القانوني 
واالجتماعــي إن هذه الجائحــة باتت تشــكل تهديدًا ثالثًا 
للنســاء اللواتــي يواجهن في األســاس القمع المزدوج 

لالحتالل العســكري اإلســرائيلي والمجتمع األبوي 
الفلســطيني. ويؤدي ضعف الوصــول إلى الرعاية 

الصحيــة وزيادة المصاعــب االقتصادية والحجــر المنزلي 
والمســؤولية األساســية عن توفير الرعايــة، إلى تعريض 

 النســاء لخطر أكبر من األشــكال المتعــددة للعنف 
القائــم على النــوع االجتماعي190. ويؤكــد تقييم أجرته 

هيئــة األمــم المتحدة للمرأة فــي مجال الخدمات 
المرتبطــة بالعنف المنزلي واألســري في األراضي 

الفلســطينية المحتلــة أن العنف األســري في ازدياد 
حيث تقضي النســاء وقتــًا أطول مع المعتديــن عليهن 
خــالل فترة اإلقفال العام191. وفي مقابالت مع أســر 
فلســطينية في نيســان/أبريل 2020، وجــدت منظمة 

المجتمــع المدنــي الفلســطينية جذور للصحــة والتنمية 
االجتماعيــة أن مــا يقرب من واحد من كل خمســة 

أشــخاص أشــاروا إلى زيادة في العنف المنزلي خالل 
فترة اإلغــالق العام، حيث يعتقــد 70.8 في المائة 

أن العنف ســيزداد مع أي تمديــد لإلغالق: »لقد وجد 
 الرجــال، وخصوصًا العمال في إســرائيل وغيرهم 

 مــن العمال المياومين، أنفســهم عاطليــن عن العمل 
 وال يعرفــون متى وكيــف يمكنهم توفير الســكن 

 ألســرهم أثناء احتجازهم في مســاكن مكتظة 
بالســكان بشــكل عام. وتتصاعد التوترات وتزداد 

احتمــاالت ســوء المعاملة من ِقبل أفراد األســرة نتيجة 
للضغــط المتزايــد الناجم عن اإلغــالق العام، وفقدان 

الدخل، واســتمرار الريبة«192.

عالوًة على ذلــك، أفادت منظمات حقــوق المرأة مثل 
ســوا، وجمعية المــرأة العاملــة الفلســطينية للتنمية، 
ومركز شــؤون المرأة في غــزة، أن جميع االتصاالت 
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والمشــاورات بشــأن االنتهاكات، وخاصة العنــف المنزلي 
مــن ِقبل األزواج، قد زادت. وردًا على هــذا التصعيد في 
العنــف، أطلق ائتالف »فضــا - فلســطينيات ضد العنف« 

حملــة »إحنــا صوتك« في حزيران/يونيو 2020، لمناشــدة 
»كل امرأة تواجــه العنف، لطلب المســاعدة وعدم 

التــرّدد واالنتظــار حتى فوات األوان«. كما تحــث الحملة 
هــؤالء الذين يشــهدون على أعمال عنــف على »التدخل 
واالتصال بمــن هم قادرون على تقديم المســاعدة«193.

الوصول إلى العدالة، واالستجابة للعنف القائم . 2
على النوع االجتماعي، وخدمات الوقاية

ما يثيــر القلق أنه من بين النســاء اللواتي شــملتهن 
الدراســة االســتقصائية لمكتب اإلحصاء المركزي 

الفلســطيني للعــام 2019، وتعرضن للعنــف، لم يطلب 
ســوى 1.4 في المائة منهن المشــورة أو المساعدة 

القانونيــة، في حين قالت 60.6 فــي المائة من 
 الناجيــات مــن العنف المنزلي إنهــن لم يخبرن أي 

شــخص عن اإلســاءات، بما في ذلك األصدقاء أو 
أفــراد األســرة، أو الزمالء أو الجيران194، مما يشــير إلى 
ثقافــة الصمــت المســتمرة حيال العنــف المنزلي. وقد 

يكــون أحد األســباب هو الخوف مــن االنتقام، حيث إن 
اإلفصاح عن المعلومات ســُيعتبر »عارًا« لشــرف األســرة، 
ممــا يؤدي إلى تفاقــم أعمال العنف. ويشــير مقال في 

مجلــة SSM – Population Health علــى اإلنترنت إلى 
أن »... ضحايــا العنف القائــم على النــوع االجتماعي غالبًا 
مــا يلتزمون الصمــت، ويتحملون العنف مــن أجل الحفاظ 

على تماســك أســرهم، ويأملون في أن تؤدي زيادة 
االجتهــاد المنزلي إلى وقف العنف«195، وكشــفت 

دراســة ُأجريت في عام 2019 عن تجارب النســاء 
الفلســطينيات وعنف الشــريك الحميــم أن هذا النوع من 

األفــكار االنتحاريــة قد ينجم عن هــذا العنف وعن عدم 
القــدرة على تغيير األمور. وأشــارت نســاء كثيرات إلى أنه 
كان من الصعب ترك شــريك مســيء بســبب وجود أطفال 
مشــتركين، ونقــص الدعم واالعتماد المالــي196. وغالبًا ما 

يعتبــر االتصال بأحد مالجئ النســاء الخمســة في الضفة 

 اإلطار 6. اآلثار النفسية واالجتماعية للعنف القائم على النوع االجتماعي في خالل جائحة 
                كورونا )كوفيد-19(

 خالل الفترة من 22 آذار/مارس إلى 21 أيار/مايو 2020، قدمت جمعية المرأة العاملة 
الفلسطينية للتنمية 3,260 استشارة هاتفية وجلسة استشارية إلى ما مجموعه 2,576 شخصًا، 

96 في المائة منهم من النساء. وجاء في التقرير ما يلي:

أبلغــت النســاء عن تزايد مشــاعر القلــق واإلحباط والخوف واليأس وانعــدام األمن والغضب 
الموجــه نحــو اآلخرين وأنفســهن ... وكانت هناك مســتويات عالية من القلق بشــأن 

تدهــور األوضــاع االقتصادية نتيجــة لإلغالق، ومخاوف من أن يتــم االقتطاع من األجور أو 
تخفيضهــا، ممــا يؤدي إلى عــدم القدرة على إعالة األســر. كما أعربت النســاء عن خوفهن 

مــن التعرض لإليذاء الجســدي من أزواجهــن وآبائهن وأشــقائهن وأقاربهن من الذكور. 
وتفاقمــت هذه المخاوف بســبب الهواجــس المتعلقــة بصحتهن وصحة أســرهن نتيجة 
العواقــب غيــر المعروفــة لجائحة كورونا )كوفيــد-19(. وكانت النســاء اللواتي لديهن 
أقارب في ســجون االحتالل اإلســرائيلي قلقات بشــكل خاص علــى صحتهن، في حين 
تخشــى النســاء اللواتــي يعمل أفراد عائالتهــن الذكور في تلــك المناطق من األراضي 

المحتلــة فــي عام 1948 أن يــؤدي الحجر الصحــي المنزلي إلى فقــدان وظائفهن، حيث 
أن معظمهــم مــن العمــال المياومين غيــر المحميين بعقــود عمل نظاميــة ... وتعرضت بعض 

النســاء المعنفــات النهيــارات عصبية، وأبلغن عن أعراض نفســية وجســدية. وفي بعض 
الحــاالت، كان الشــعور باالكتئــاب مصحوبًا بقــدر ضئيل من احترام الــذات، وتدني الوعي 

الذاتي، واالفتقار إلــى المثابرة. 

.PWWSD, 2020a, p. 12, 14 :المصدر
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 الغربيــة وغزة المــالذ األخير، على الرغم مــن أهميته 
 في مســاعدة الناجيات. وفي هذا الســياق، يظهر 

تقييــم هيئة األمــم المتحدة للمــرأة أن المالجئ تؤدي 
وظيفــة مهمة في الســياق الفلســطيني، لكن الوصمة 

حــول الخدمات الخاصــة بالعنف القائــم على النوع 
االجتماعي مــا زالت قائمة197. 

وعلــى الرغم من التقــدم الكبيــر المحرز، فإن توفر 
 الخدمات، ال ســيما بالنســبة إلى الفئــات الضعيفة 

 من النســاء، ال يزال يشــكل تحديــًا، خصوصًا في 
المنطقــة »ج« التي تســيطر عليها إســرائيل. وكشــفت 

الدراســة االســتقصائية للعنف التــي أجراها مكتب 
 اإلحصــاء المركزي الفلســطيني في عام 2019 أن 

 40 فــي المائــة فقط من النســاء )28 في المائة 
 فــي غزة، 49 فــي المائة في الضفــة الغربية( كّن 
علــى علم بوجود مؤسســات أو مراكــز للحماية من 

العنــف في المنطقــة أو المحافظــة أو القرية التي 
 يســكّن فيهــا198. كما أبــرز تقييم أجراه صندوق 

األمم المتحدة للســكان بشــأن أثــر جائحة كورونا 
)كوفيــد-19( على ديناميات األســرة أنه رغم توفر 
الخدمــات، فــإن 2.9 في المائة فقــط من اللواتي 
أجريــت معهــن مقابالت كّن علــى علم بوجود خط 

 مســاعدة كمصدر لدعــم الناجيات مــن العنف القائم 
على النــوع االجتماعي199.

 وتواجه النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقة صعوبات 
 خاصــة في الحصــول على الخدمات. ووفقــًا لتقرير 

صادر عن صنــدوق األمم المتحدة للســكان في عام 
2019، فإن »معرفة النســاء ذوات اإلعاقــة للخدمات 

التــي تقدمها الجهــات الفاعلة المختلفــة وكيفية 
 الوصــول إليها محدودة... وليــس لديهن معرفة 

 بكيفيــة اإلبالغ عن حادث عنــف، ومن هو مقدم 
الخدمة، ومــا أنواع الخدمات المتوفرة«200. وبشــكل 

عــام، ال تقبل المالجــئ في الضفــة الغربية وقطاع غزة 
النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقة، باســتثناء ملجأ واحد 

فــي الضفة الغربية يســتقبل النســاء ذوات اإلعاقة 
الطفيفــة اللواتــي تعرضن لالعتــداء201. وال تمتلك 

المرافــق الصحيــة معدات مناســبة، وال تقدم الخدمات 
القانونيــة وخدمات المشــورة إال المنظمات غير 
 الحكوميــة المتخصصــة، والتي يفهــم عدد قليل 

منهــا حاالت اإلعاقة202.

وفي حين أن قــدرة المرأة الفلســطينية على الوصول 
 إلى العدالــة والحماية والخدمــات األمنية أصبحت 
أكثــر إلحاحًا مع بدايــة الجائحة، فإنَّ اإلغالق العام 
 والخــوف من التقاط العدوى، إلــى جانب تقليص 

العديد من المنظمــات لحجم الخدمات، جعل من الصعب 
 على النســاء المعرضات للعنــف أو لخطره الحصول 

على المســاعدة. واضطرت منظمــات المجتمع المدني 
ف مع أســاليب تقديــم الخدمات عن بعد،   إلى التكيُّ
بمــا في ذلك الدعم النفســي. ومع ذلك، قد يكون 

لهــذه التغييرات آثار ســلبية علــى إمكانية الوصول، حيث 
قد ال يكون لبعض النســاء القــدرة على الوصول إلى 

الكهربــاء، أو اإلنترنت، وذلك مــن ضمن تحديات أخرى203. 
عــالوًة على ذلك، ففــي حين جرى اإلبالغ عن زيادة 

إجمالية فــي االتصاالت على خطوط المســاعدة الخاصة 
بالعنــف المنزلــي، فإن إيجاد الخصوصيــة للتواصل قد 

يشــكل تحديًا بالنســبة إلى العديد من النســاء المحجورات 
في المنزل مع أفراد أســرهن. وأشــارت جمعية المرأة 

العاملــة الفلســطينية للتنمية التي تدير خط المســاعدة 
إلــى أن النســاء والفتيات قلن إنهن »ال يشــعرن باالرتياح 
لمشــاطرة مشــاعرهن ومناقشــة تفاصيل محددة بسبب 

وجــود أطفالهن وأزواجهن وأفراد أســرهن اآلخرين طيلة 
المنزل«204. اليوم داخل 

وأشــارت هيئة األمــم المتحدة للمــرأة إلى أن القيود 
 المفروضــة علــى الحركة تمنع النســاء المعرضات 

للخطــر من مغــادرة منازلهن للحصول على المســاعدة 
المناســبة، وبالتالي الحظت وحدات حماية األســرة 

والقاصرين في الشــرطة المدنيــة الفلســطينية ومكتب 
المدعــي العام انخفاضًا في حاالت العنف األســري 

المبلــغ عنهــا205. باإلضافة إلى ذلــك، تعطل إمكان 
الوصــول إلى العدالة مع إغالق محاكم األســرة في 

الضفــة الغربية وغزة، مما أّثر بشــكل كبيــر على حقوق 
المــرأة في قضايــا مثل النفقــة، والحضانة، وحقوق 

الزيارة، وأوامــر الحماية، وحقــوق الميراث206. وهناك 
قلــق من أن آليــات الوســاطة التقليدية في النزاع 

)الصلحــة( التــي تفضلها بعــض المجتمعات الفلســطينية 
ســتصبح أكثر انتشــارًا. وعادة يقود هــذه اآلليات غير 

النظاميــة زعماء المجتمــع الذكور ويميلون إلــى تفضيل 
األســرة على الفــرد، والرجال على النســاء، مما قد يزيد 

مــن تعرض الناجيــات من العنف القائــم على النوع 
االجتماعــي للخطر والمخاطــرة بأمنهن207.
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حاء. وسائل االعالم

ظــل تمثيل النســاء ما دون المســتوى المطلوب 
في قطاع وســائل اإلعالم الفلســطينية خالل الفترة 

المشــمولة بالتقرير. وتدعم هيئــة اإلذاعة والتلفزيون 
الفلســطينية، من خالل وحدة النــوع االجتماعي التابعة 

لهــا، إنتاج برامج تهدف إلى تعزيــز األدوار اإليجابية للمرأة. 
ومع ذلــك، ال يزال التمييز ضد المــرأة قائمًا على المواقف 

النمطية بشــأن أدوار ومســؤوليات المرأة والرجل في 
األســرة والمجتمع، مما يديم عدم المســاواة بين الجنسين 

ويســاهم في العنــف القائم على النــوع االجتماعي 
والممارســات الضارة، مثل زواج األطفال208.

كمــا أن تمثيل المرأة أقل من المســتوى المطلوب في 
هيئــات صنع القرار في المؤسســات اإلعالمية، بما في 

ذلــك نقابة الصحفيين الفلســطينيين، حيث ال تتجاوز نســبة 
تمثيــل اإلناث 20 في المائة209. وهنــاك أيضًا حواجز 

قوية تحول دون دخول النســاء وتقدمهــن الوظيفي؛ 
وكان معــدل البطالة لدى النســاء في قطاع وســائل 
اإلعالم واإلعالم أعلــى بنحو 26.5 نقطــة مئوية منه 

لــدى أقرانهن من الذكور في عام 2019. وبلغ متوســط 
األجــر اليومــي للمرأة 79.3 في المائة مما يكســبه 

المكافئ210. الرجل 

طاء. الطفلة

دعــت منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنســان 
الفلســطينية البارزة إلــى وضع حد لزواج األطفال. وفي 

خالل الفترة المشــمولة بالتقرير، جرى إصالح تشــريعي 
كبيــر للنهوض بحقوق االطفال. وفي 21 تشــرين األول/

أكتوبــر 2019، وافقت الحكومة الفلســطينية في 
جلســتها الوزارية على تعديل القانون الفلســطيني 

المتعلق بســن الزواج211. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 
2019، صدر مرســوم رئاســي بتحديد سن الزواج عند 18 

عامًا لكال الجنســين. وكان الحد األدنى لســن الزواج 
فــي الضفة الغربية )بموجب قانون األحوال الشــخصية 

األردنــي رقم 16 لعام 1976( هــو 14.5 عامًا للفتيات 
و15.5 عامــًا للفتيان، بينمــا كان في قطاع غزة )قانون 

حقوق األســرة المصري رقم 303 لعام 1954( 17 و18 
عامًا تواليًا. إال أن المرســوم الرئاسي يســمح باستثناءات 

محــددة يقررها رئيس القضاة لدى المحاكم الشــرعية، 
مما يتيح الزواج في ســن أقل من ثمانية عشــر عامًا212. 

فضــاًل عن ذلك، ورغم أن الحكومة التــي تتخذ من الضفة 
الغربيــة مقرًا لها قد غيرت الســن القانونية إلى 18 عامًا، 
فإن الشــيء نفســه ال ينطبق على غزة الخاضعة لسلطة 

حركة حمــاس بحكم األمر الواقع213.
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 4.  المشاركة السياسية واالجتماعية، 
واألطر القانونية وحقوق النساء 

الفلسطينيات

ألف. المشاركة والعمليات السياسية

للمرأة الفلســطينية الحق نفســه الــذي يتمتع به الرجل 
في ترشــيح نفســها للمناصب العامــة. وُيعمل على تعزيز 

مشــاركتها السياســية من خالل الحصص القانونية. ويجب 
أن تتضمــن كل قائمة حزبية مرشــحة واحدة على األقل 

في األســماء الثالثة األولى، وبين األسماء األربعة 
التالية، ومن ثم في كل مجموعة من األســماء الخمســة 
التاليــة. عالوًة على ذلك، يجــب أن ُيخصص مقعدان على 

األقل للنســاء في المجالــس المحلية التي تضم 13 
مقعــدًا أو أكثر. ويذهب قانون االنتخابــات المحلية إلى 

مــا هو أبعد من ذلك، حيث ينــص على أن المرأة التي 
أصبــح مقعدها في المجلس المحلي شــاغرًا يجب أن تحل 

محلهــا امرأة أخرى. وتفرض لجنــة االنتخابات المركزية 
عقوبــات على أي عدم امتثــال للمتطلبــات النظامية، 

وقد ُترفض قوائم المرشــحين214.

وعلــى الرغم من هذه األحــكام القانونية وتاريخ النشــاط 
الــذي يعود إلى أوائــل القرن العشــرين، حين نظمت 

 الجمعيــات النســائية نفســها في مؤتمر المــرأة العربية، 
ال تزال النســاء الفلســطينيات يواجهــن التهميش 

السياســي وســوء التمثيل215. وال تظهر المؤشرات 
الوطنيــة المتصلة بمشــاركتهن السياســية أي تقدم 

حقيقي. وفي عام 2019، لم تشــكل النســاء إال 5 في 
المائــة من أعضــاء المجلس المركزي الفلســطيني و11 

فــي المائة من أعضــاء المجلس الوطني الفلســطيني 
و14 فــي المائة من أعضاء مجلــس الوزراء216. باإلضافة 

إلى ذلــك، فإن أقل من عضو واحد من كل خمســة 
أعضــاء في المجالــس المحلية هم من النســاء، بما في 

ذلك خمس نســاء يترأســن المجالس المحلية217. وتشــغل 
13 فــي المائة فقــط من الموظفات فــي القطاع العام 

مشاركة المرأة في الحياة السياسية، 2019 )النسب المئوية(

.PCBS, 2020a, p. 19 :المصدر
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رتبــة مديــر عام أو أعلى، رغم أنهن يشــكلن 44 في 
المائة مــن مجموع موظفــي القطاع العام218.

ال يزال وجود النساء في القضاء خجواًل. وفي عام 2018، 
شكلت النساء 20.5 في المائة من المدعين العامين 

و18 في المائة من القضاة في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، وكانت نسبة النساء أعلى بشكل ملحوظ في 

الضفة الغربية )19 في المائة( منها في غزة )10.5 في 
المائة(219. ومع ذلك، وكما أشارت اإلسكوا في تقريرها 

لعام 2019: »على هذه الخلفية، تجدر اإلشارة إلى أن 
رئيسة النيابة العامة لألحوال الشخصية في دولة فلسطين 

امرأة«220. وخالفًا لدول عربية أخرى، فقد تم تعيين نساء 
كقاضيات في المحاكم الشرعية، حيث يجري الفصل في 
القضايا المتعلقة باألحوال الشخصية مثل الزواج والطالق 

وحضانة األطفال، وفي المحاكم العسكرية التي كانت 
حتى العقد الماضي مجرد سلطة قضائية ذكورية221. ومع 

 ذلك، ال تزال المرأة مســتبعدة من المحكمة الدســتورية، 
وال تــزال ممثلة تمثيــاًل ناقصًا للغاية فــي مجاالت مثل 

القضــاء العســكري والجنائي. وتفيــد القاضيات بأن 
 الصعوبات التي يواجهنها من حيث التقدم الوظيفي 
تتصل بالتزاماتهن المتعلقة بالرعاية، مما يضعهن تحت 

ضغط أكبر مقارنة بالرجال222.

وال يــزال التمثيل في قطاع األمن منخفضًا. ففي عام 
2019، أفــادت إحصاءات وزارة الداخلية بأن 6.2 في 

المائة من موظفي إنفاذ القانون هم من النســاء )93.8 
في المائة من الرجال(. وتعمل الحكومة الفلســطينية على 
وضع اســتراتيجية لزيادة تمثيل المرأة في هذا القطاع إلى 

30 في المائة في السنوات المقبلة223.

وُيعزى التمثيل والمشاركة المقّيدتين للنساء في الحياة 
السياسية والعامة إلى عوامل اجتماعية وسياسية 

معقدة. وتساهم التصورات بشأن أدوار الجنسين في 
ذلك. على سبيل المثال، خلص استطالع الرأي العام 

للشباب في المنطقة العربية إلى أنه في حين أن األغلبية 
في األراضي الفلسطينية المحتلة توافق على نظام 

الحصص لتحقيق تمثيل أكثر إنصافًا، يعتقد سبعة من كل 
عشرة أشخاص أن الرجال أفضل من النساء في القيادة 

السياسية224. وأظهرت دراسة أجرتها هيئة األمم المتحدة 
للمرأة حول المجتمعات المحلية المتنوعة داخل المناطق 
المهمشة في الضفة الغربية )المنطقة »ج« والمنطقة 
»ه2«( أن لمعظم النساء العاديات، من ناحية، مجموعة 
كاملة من مسؤوليات الرعاية والمسؤوليات االقتصادية، 
بما في ذلك الرعاية المنزلية، ورعاية األطفال واألشخاص 

الذين يعانون من أمراض أو إعاقات مزمنة، واألنشطة 
المنزلية المدرة للدخل، فضاًل عن المساهمة في الزراعة 

المنزلية/إنتاج الماشية. ومع ذلك، يصعب على هؤالء 
النساء المثقالت باألعباء »رؤية أي فائدة من المشاركة 
في األنشطة السياسية ومناصب صنع القرار«225. ومن 

ناحية أخرى، تفتقر المرأة إلى فرص المشاركة، نتيجة 

اإلطار 7. النساء يرفعن أصواتهن

»ظهري مكسور من أعباء االضطرار إلى القيام بكل شيء. الحياة صعبة للغاية، بين الفقر وكسب 
المال الكافي للعيش، ورعاية األطفال، واالضطرار إلى البقاء في المنزل ومواجهة هجمات 

المستوطنين أو الجنود، والعمل في المزرعة ورعاية أطفالي المعوقين. لماذا أريد القيام بالمزيد؟ 
)امرأة، قرية الجفتلك 51،  عامًا(«.

»لماذا قد يرغب أي شــخص في المشــاركة في األنشطة السياســية؟ … كيف تتغير حياتي في 
هذه المنطقة ونحن محاصرون بالمستوطنات ونقاط التفتيش وأراضينا ُتصادر؟ )امرأة، قرية بردلة، 

61 عامًا(«.

»من الصعب جدًا بالنســبة لي االنتقال من بيتي ألنني أعيش بالقرب من إحدى المســتوطنات. 
ومن الصعب جدًا أن نشعر باألمان بالمجيء والذهاب، لذلك فأنا ال أشعر باألمان. )امرأة، مدينة 

الخليل القديمة، 45 عامًا(«.

.UN Women, 2018a, pp. 39-40 :المصدر
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ضعف المؤسسات السياسية في هذه المجتمعات التي 
تشكل جزءًا ال يتجزأ من العالقات القبلية وتتأثر بانتهاكات 

حقوق اإلنسان المتعلقة باالحتالل.

 على الرغم مــن الدور المحوري للمــرأة كعاملة 
فــي الخطــوط األمامية وفي مجال الرعايــة الصحية، 

 كانت مشــاركتها في لجان االســتجابة الطارئة 
والماليــة وغيرها مــن لجان االســتجابة لجائحة كورونا 

 )كوفيد-19( محــدودة للغاية، مع عواقــب ضمنية 
 في مــا يتصل بمدى أي تقــدم وتأثيره226. ووجد 

تقييم ســريع أجرتــه هيئة األمــم المتحدة للمرأة أن 
52 فــي المائــة من الرجال قالوا إنهــم تطوعوا في 

مجتمعهــم فــي مقابل 24 في المائة من النســاء، 
ممــا جعل أصوات النســاء الفلســطينيات في األغلب 

غيــر مســموعة وأدى إلى تجاهل وجهــات نظرهن في 
االســتجابة للجائحة227.

األجهزة النسائية الوطنية والمؤسسات األخرى باء. 

تشكل وزارة شؤون المرأة اآللية الوطنية للنهوض بالنساء، 
المنشأة بموجب مرسوم صدر في عام 2003، وهي 

ز المساواة بين  مسؤولة عن األطر والسياسات التي تعزِّ
الجنسين، بما في ذلك االستراتيجية الوطنية لمكافحة 

العنف ضد المرأة، وتطبيق أجندة المرأة والسالم واألمن، 
وتعزيز تمكين النساء االقتصادي وتمثيلهن السياسي ودمج 

منظور النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية. 
والوزارة هي المؤسسة التي تقود تنفيذ االستراتيجية 

الوطنية للنوع االجتماعي الشاملة لعدة قطاعات التي 
تغطي الفترة 2017-2022، والتي جرى تطويرها بما 

يتماشى مع جدول عمال السياسة الوطنية 2022-2017، 
ورسالة وضع المواطنين أواًل الخاصة بها، وبما يعكس 
االلتزامات الدولية لدولة فلسطين. وتنص االستراتيجية 

التي جرى إعدادها على أساس خطة عام 2030، وال سيما 
الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة 
بين الجنسين، على أن »المجتمع الفلسطيني يتمتع فيه 

الرجال والنساء والفتيات والفتيان بحقوق وفرص متساوية 
في كل من المجالين العام والخاص«. وسُيحقق هذا 

الهدف من خالل خمسة أهداف استراتيجية، و30 سياسة، 
و300 تدخل في مجال السياسات، يعمل على تنفيذها 
بحلول نهاية عام 2022 228. وجرى تشكيل فريق تقني 

وطني لتولي القيادة في العمل على الهدف 5 من 
التنمية المستدامة بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة229.

وأدى االفتقار إلــى الموارد البشــرية والمالية إلى 
الحــد من قدرة الوزارة علــى التنفيذ الفعال وتنســيق 

السياســات واالســتراتيجيات، بما في ذلك السياســات 
واالســتراتيجيات المتعلقــة بتنفيــذ خطة عام 2030 

 وتمكيــن الفئات المحرومة من النســاء، وخاصة 
 كبار الســن وذوات اإلعاقة، والنســاء والفتيات 

المتأثــرات بالنزاع230.

تقدم وزارات أخــرى، وتحديدًا وزارة التنميــة االجتماعية، 
 خدمات مباشــرة للنســاء والفتيات الفلســطينيات، 

بمــا في ذلــك الحماية231. وخالل الفترة المشــمولة 
بالتقريــر، واصلــت الوزارة تقديم الخدمات للنســاء 
المســتضعفات، تماشــيًا مع اســتراتيجيتها لقطاع 

التنميــة االجتماعية للفتــرة 2017-2022. وتضمنت 
هــذه الخدمات تقديم المشــورة النفســية واالجتماعية 

والقانونيــة، والحماية، وإعادة التأهيــل المهني، 
والتدريــب للناجيــات من العنف القائــم على النوع 

االجتماعــي، باإلضافة إلى تعزيز اإلدمــاج االجتماعي 
واالقتصادي للنســاء والفتيات المهمشــات، وخاصة 

ذوات اإلعاقة، وأولئك اللواتي يعشــن فــي مخيمات 
الالجئيــن أو التجمعــات التي تكــون فيها القيود 

اإلســرائيلية هي األكثر وضوحًا )القدس الشــرقية، 
والمنطقــة »ج«، والمنطقة »ه2«(232.
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جيم. مواءمة التشريعات الوطنية مع األطر الدولية

أهداف التنمية المستدامة. 1

في عام 2018، قدمت دولة فلسطين أول مراجعة 
طوعية لتنفيذ خطة عام 2030 في المنتدى السياسي 
الرفيع المستوى لألمم المتحدة، حيث أفادت أن أجندة 

السياسة الوطنية »اعتمدت 75 هدفًا من أهداف 
التنمية المستدامة، مع مراعاة معوقات االحتالل 

اإلسرائيلي، وسوء الوضع المالي للحكومة الفلسطينية 
واالنخفاض الحاد في المساعدات التي يقدمها المانحون 

لفلسطين«233. وفي عام 2019، أطلق مكتب اإلحصاء 
المركزي الفلسطيني قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة.

ويشــير تقرير مؤشــر ولوحات متابعة أهــداف التنمية 
 المســتدامة للمنطقــة العربيــة للعام 2019 إلى 

ركــود أداء دولة فلســطين فيمــا يتعلق بالهدف 5، 
مع اســتمرار التحديــات الكبرى التي تواجــه تحقيق 

األهداف234، بما في ذلك نســبة مشــاركة اإلناث إلى 
الذكــور في القــوى العاملة ونســبة الدخل القومي 
اإلجمالــي المقدر للفرد، وإجــازة األمومة اإللزامية 

األجر. المدفوعة 

 مواءمة القوانين مع اتفاقية القضاء على  . 2
   جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تقــع على إســرائيل، بوصفها قوة احتالل، مســؤوليات 
بموجــب القانون الدولــي لتنفيــذ اتفاقية القضاء 

علــى جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة في األراضي 
الفلســطينية المحتلــة. ودولة فلســطين طرف في 

االتفاقيــة، مما يعني أنها مســؤولة أيضًا عــن تنفيذها 
 ألنها تســعى إلــى بناء دولة أكثــر إنصافًا من حيث 

 النوع االجتماعي مع تشــريعات وسياســات تتماشــى 
 مــع المعاييــر الدولية. وخالل الفترة المشــمولة 

بالتقرير، اســتعرضت لجنــة االتفاقيــة التقرير األولي لدولة 
م في آذار/مارس  فلســطين بشــأن االتفاقية، الذي ُقدِّ

 2017، وهــو التقرير األول من نوعــه لهيئة 
معنيــة بمعاهدات حقوق اإلنســان235. وقدم االئتالف 

النســوي األهلي لتطبيق اتفاقية »ســيداو« في 
دولــة فلســطين المحتلة، بقيادة االتحــاد العام للمرأة 

الفلســطينية، تقريــر الظل، إلى جانــب تقرير دولة 
فلســطين في عام 2018.

وأصدرت لجنة سيداو مالحظاتها الختامية في تموز/يوليو 
2018 236. ولــم ُينّفذ العديد من التوصيات بشــكل كامل، 

بما في ذلك مواءمة التشــريعات مــع االتفاقية وإلغاء 
القوانيــن التمييزية التي تســمح باســتمرار انتهاكات حقوق 

المرأة في أمور الــزواج والطالق وحضانة األطفال 
والميــراث. وُأحرز تقدم بطيء في مواءمة التشــريعات 

الوطنيــة - بما في ذلك قانــون العقوبات، وقانون 
األحوال الشــخصية، وقانون حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة - مــع اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز 
ضــد المرأة، واتفاقية األمم المتحــدة لحقوق الطفل، 

واتفاقية حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة، وغيرها. وفي 
عــام 2019، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا يقضي بتشــكيل 

فريق لمراجعة مشــروع قانون العقوبات الفلســطيني 
لعــام 2011 237. وبدأت المراجعة، بالتشــاور مع منظمات 
المجتمــع المدني والهيئات الوطنيــة، ببطء وتأخرت أكثر 

مع تفشــي فيروس كورونا. وخالل الفترة المشــمولة 
بالتقريــر، ُأحرز تقدم محدود أيضًا فــي اعتماد قانون حماية 
األســرة، على الرغم من توصيــة مجلس الوزراء إلى الرئيس 

في كانون األول/ديســمبر 2018 إلقرار القانون238. 
عالوًة على ذلك، لم تنشــر الحكومة الفلســطينية بعد 
اتفاقيــة القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة 

في الجريدة الرســمية لجعلها ملزمــة قانونًا، على الرغم 
من إعالنها انه ســيصار إلى نشــر معاهدات حقوق اإلنسان 

بمجــرد مواءمة القوانين239.

بيجين +25. 3

صادف عام 2020 الذكرى الســنوية الخامسة والعشرين 
للمؤتمر العالمي الرابــع المعني بالمرأة ومنهاج عمل 

بيجين، المشــار إليه باسم بيجين +25. وأصدر التقرير 
الوطني لوزارة شــؤون المرأة حول بيجين +25: اإلنجازات 

والتحديات واإلجراءات في نيســان/أبريل 2019. ويحدد 
إنجازات دولة فلســطين في ما يتعلق بالمساواة بين 

الجنســين، بما في ذلك إصدار 36 مرسومًا رئاسيًا متعلقًا 
بالنوع االجتماعــي؛ واعتماد موازنة النوع االجتماعي؛ 

وإنشــاء وحدات معنية بالنوع االجتماعي؛ واالنضمام إلى 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بالمســاواة 

بين الجنســين؛ وتشــكيل اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرار 
مجلس األمــن التابع لألمم المتحدة رقم 1325 )القرار 
1325( حول المرأة والســالم واألمن. وفي ما يتعلق 
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بالعنف ضد النساء، تشــمل النجاحات إنشاء نظام إحالة 
وطني للنســاء ضحايا العنف )تكامل(، ومرصد وطني 

مخطط لرصد حاالت العنف ضد المرأة، ودراســة مقبلة 
لتقدير األثر االقتصادي للعنف الزوجي. وحســب تقرير 

الوزارة، فإن األولويات هي زيادة مشــاركة المرأة في 
الحياة االقتصاديــة، والحد من العنف ضدها بجميع 

أشكاله، وتعزيز مشــاركتها السياسية، وسلطة اتخاذ القرار 
والموقف، وتعزيز وصولها إلى جميع الخدمات األساســية 

من دون تمييز، وإدماج وتوحيــد القضايا المرتبطة بالنوع 
االجتماعي في الوزارات.

المرأة والسالم واألمن. 4

في عام 2016، اعتمدت دولة فلسطين خطة عمل وطنية 
لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325. وجرى تطوير خطة العمل 

الوطنية )2017-2019( من خالل جهود وطنية بقيادة 
وزارة شؤون المرأة بصفتها رئيس اللجنة الوطنية العليا 

لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325 التي تتكون من وزارات 
ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، وبدعم من 

هيئة األمم المتحدة للمرأة. وقد تولى االئتالف الوطني 
لقرار مجلس األمن 1325، بقيادة االتحاد العام للمرأة 

الفلسطينية، دورًا رئيسيًا في هذا الصدد.

وكانت األهداف االســتراتيجية الثالثــة لخطة العمل 
الوطنية تعزيز حماية النســاء والفتيات الفلســطينيات، 

ال ســيما من انتهاكات االحتالل اإلســرائيلي، ومحاسبة 
االحتالل االســرائيلي علــى الصعيدين الوطني والدولي 

عن االنتهاكات ضد النســاء والفتيات الفلســطينيات، 

وزيادة مشــاركة المرأة الفلســطينية في عمليات صنع 
القــرار المحلية والدولية240.

ل خطة العمل الوطنية بشكل كاٍف، ولم يتم  ولم ُتموَّ
إنشاء مرصد وطني لجمع البيانات241. وال يزال تمثيل النساء 
ما دون المستوى المطلوب في عمليات التفاوض الدولية 

وعمليات المصالحة الوطنية، سواء كمفاوضات رسميات 
أو كمستشارات فنيات، رغم أنه، في رأي الناشطة 

الفلسطينية في مجال حقوق اإلنسان رندة السنيورة، »ثمة 
دليل واضح على أن المرأة غالبًا ما أّدت دورًا مهمًا في 

العمل عبر االنقسامات السياسية، وبناء دعم جذري للسالم، 
وتوفير الخبرة الالزمة«242.

ووفقًا لورقة بحثية أعدتها األمم المتحدة، شككت 
منظمات حقوق المرأة أيضًا في فعالية إطار خطة العمل 
الوطنية في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي: »… وهناك 
نقص في اآلليات الالزمة لتطبيق القرار 1325، فضاًل عن 

عدم وجود إجراءات تأديبية لضمان التزام مختلف األطراف 
بالقرار ...على الرغم من دعم إسرائيل التفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إال أنها يجب أن تلتزم 
بقرارات مجلس األمن«243.

وأعربت الحكومة الفلسطينية عن التزامها بتنفيذ خطة 
عمل وطنية من الجيل الثاني وتقديم تقرير عن تنفيذ الخطة 

األولى التي اسُتكملت في عام 2019 244. وتعمل وزارة 
 شؤون المرأة على إعداد خطة العمل الوطنية 2 التي 

لم ُتعتمد بعد.
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 5.  الخاتمة 
والتوصيات

بينما تواصل إسرائيل احتاللها للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، فإنها تعتمد ممارسات تنتهك القانون 
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. واستمرت هذه الممارسات في التأثير سلبًا على النساء والفتيات 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير. واستمرت العمليات العسكرية اإلسرائيلية وانتهاكات حقوق اإلنسان، ال بل تكثفت 
في خضم الجائحة، مما زاد من تعرض الفلسطينيين لخطر فيروس كورونا )كوفيد-19(. وتؤدي هذه الجائحة، أو »أزمة 
الصحة العالمية الحاسمة في عصرنا«245، فضاًل عن الصدمة االقتصادية الناجمة عنها، إلى تفاقم فقر النساء والفتيات 

الفلسطينيات وزيادة مخاطر الحماية.

وفــي حين أن النســاء والفتيات لــن يحصلن على 
حقوقهــن كاملة إال إذا انتهى االحتالل العســكري 

 وجرى تطبيــق القانون الدولي فــي جميع أنحاء 
األراضــي الفلســطينية المحتلة، يجب علــى الحكومة 

الفلســطينية بــذل المزيد مــن الجهود للنهــوض بوضعهن 
بما يتماشــى مــع المعايير واالتفاقيــات الدولية، بما 

في ذلــك اتفاقية القضــاء على جميع أشــكال التمييز 
ضــد المرأة، ومنهــاج عمل بيجين، وأهــداف التنمية 

المســتدامة وجدول أعمال المرأة والســالم واألمن. 
وتعتبــر القوانين الوطنية الموحدة بشــأن المســاواة 

بيــن الجنســين التي يتــم تنفيذها بشــكل موحد، وإلغاء 
التشــريعات والسياســات التمييزية أمر أساســي لتعزيز 

حقــوق المرأة. وبالشــراكة مع منظمــات المجتمع 
المدنــي، وبدعم مــن الجهات المانحــة والمجتمع 

 الدولي، يجــب على الحكومة العمل على اإلســراع 
 في اعتماد إصالحــات تشــريعية وقضائية عادلة 

 فيمــا يتعلــق بقضايا النوع االجتماعي، واالســتثمار 
 فــي تنفيذ السياســات االجتماعيــة واالقتصادية التي 

تعــزز وتحمي وضعية النســاء والفتيــات وحقوقهن 
 ورفاههن، ال ســيما في ضــوء تداعيات جائحة 

)كوفيد-19(. كورونا 

وُتقتــرح التوصيات التالية، بناًء على تقارير اإلســكوا 
الســابقة، بما يتماشــى مــع التخطيط الوطني 

 وااللتزامــات الوطنية بصكــوك واتفاقيات 
 ومعاهدات حقوق اإلنســان، مع إعــادة التأكيد 

 علــى المالحظات الختامية للجنة ســيداو والتوصيات 
 التــي قدمتهــا منظمات المجتمــع المدني في 

األراضي الفلســطينية المحتلة.

 مواءمة التشريعات . 1
   مع األطر الدولية

يتعيــن على دولة فلســطين أن تنشــر على الفور  	
نــص اتفاقية القضاء على جميع أشــكال 

التمييــز ضــد المرأة في الجريدة الرســمية، مما 
يجعلهــا ملزمــة كقانون محلــي، وفق توصية 
لجنة حقوق اإلنســان المســتقلة ومنظمات 

حقوق المــرأة. وينبغي، بالتعاون مــع منظمات 
المجتمــع المدني، تكثيــف الحمالت اإلعالمية، 
بما في ذلــك الحلقات الدراســية والمؤتمرات، 

للترويــج التفاقيــة القضاء على جميع أشــكال 
التمييــز ضد المرأة )ســيداو( والتصــدي للمعارضة 

المحافظــة لتنفيذها.

يتعيــن على الحكومــة الفلســطينية تخصيص  	
موارد بشــرية وماليــة كافية لتنفيــذ المالحظات 

الختاميــة للجنة ســيداو قبل تقديــم تقريرها 
الدوري المقبل بمشــاركة كاملة مــن منظمات 

المجتمــع المدني.

علــى الحكومة الفلســطينية أن تعجــل بالجهود  	
الرامية إلــى مواءمة القوانين مــع المعاهدات 
واالتفاقيــات الدولية التي صادقــت عليها دولة 

فلســطين، وتنفيذهــا علــى الصعيد الوطني، 
 علــى النحو الذي أوصت به لجنة ســيداو. 

عالوًة علــى ذلك، ينبغــي تحديد إطار زمني 
واضح للجنة المواءمة ونشــره علــى الجمهور 
على نطاق واســع لتمكين الرصــد الفعال من 

جانــب المجتمع المدني.
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ينبغــي التعجيل بإصدار قانون حماية األســرة  	
الــذي يتضمــن تنقيحات اقترحتهــا منظمات 

المجتمــع المدنــي لضمان مراعــاة اعتبارات النوع 
االجتماعــي واالمتثــال للمعاييــر الدولية لحقوق 

اإلنســان. وعلى الفريق الوطنــي المكلف 
بمراجعــة قانون العقوبــات تكثيف جهوده 

وضمان مشــاركة منظمــات المجتمع المدني 
مشــاركة كاملة فــي عملية المراجعــة. وينبغي 

مراجعــة القانــون الجنائي واعتمــاده بما يتفق 
تمامــًا مــع اتفاقية القضاء على جميع أشــكال 

التمييــز ضد المرأة، مع دعــم قانون حماية 
واستكماله. األسرة 

 بالتشــاور مع منظمــات المجتمع المدني  	
وشــبكات المجتمع المدني، يجب أن تتماشــى 

 قوانين األحوال الشــخصية مــع المعايير 
الدولية، مــع إيالء اهتمام خــاص لقضايا وصاية 

 الذكــور، والميراث، والزواج، والطالق، 
األطفال. وحضانة 

يجب إلغاء اإلعفــاءات القانونيــة المتعلقة  	
 بالمرســوم الرئاســي القاضي برفع الحد 

 األدنــى لســن زواج الفتيات إلى 18 عامًا، 
مع بذل جهــود قانونية مصحوبــة بالتوعية 

بالقانــون والتدابير االجتماعيــة واالقتصادية 
لردع زواج األطفال.

  يجــب تكثيف الجهود الراميــة إلى توعية  	
الرجال والنســاء على حقــوق المرأة، بما في 

 ذلــك من خالل الحمــالت اإلعالمية، فضاًل 
عــن بناء القــدرات المســتهدفة للقضاة، 

والمدعيــن العاميــن، والمحاميــن، وضباط 
 الشــرطة، وسواهم من المســؤولين عن 

القانون. إنفاذ 

الجهاز الوطني للنهوض بالنساء. 2

 من الضــروري تخصيص موارد بشــرية وفنية  	
ومالية كافية لوزارة شــؤون المــرأة لتنفيذ 

االســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة لعدة قطاعات 
فــي ما يتعلــق بالنوع االجتماعي بالتنســيق 
والتعاون مــع الهيئات الوطنيــة ومنظمات 
المجتمــع المدني، ورصــد وتقييم وتحديث 

االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحة العنف 

ضــد المرأة، بمشــاركة كاملة مــن منظمات 
وشــبكات حقوق المرأة.

المرأة والسالم واألمن. 3

يتعيــن على وزارة شــؤون المرأة أن تعمل،  	
بالتشــاور مع منظمــات المجتمع المدني 
 والهيئــات الوطنية، على تســريع جهودها 

لوضع اللمســات األخيرة علــى خطة العمل 
الوطنية 2 بشــأن قــرار مجلس األمن 1325 

وضمــان اعتمادها. وفي المقابــل، يجب على 
الحكومــة العمل على تعزيز مشــاركة المرأة 

الفلســطينية فــي عمليات المصالحــة الوطنية 
والمفاوضات الرســمية.

المشاركة االقتصادية والسياسية. 4

 من أجل تعزيز المشــاركة االقتصادية للنســاء،  	
يجــب مراجعة أنظمة العمــل بحيث تحظر صراحة 

التمييــز في التوظيــف والترقية واألجور. كما 
ينبغي أيضًا ســن تشــريعات لمكافحة التحرش 

الجنســي في القوى العاملة، وتصميم سياســات 
إلجازات الوالدين ومشــاريع األعمال في المنزل، 

وتعزيــز العمل المســتقل واألعمال الصغرى، مع 
اتخــاذ تدابير مثل الوصول إلى وســائل النقل 

اآلمنة ورعاية األطفــال بكلفة معقولة246.

يجب تعزيز المشــاركة السياســية واالقتصادية  	
 للنســاء من خالل التوعية بشأن حقوق 

المرأة، واالســتثمار في التعليم واستخدام 
وســائل اإلعالم لمســاءلة المفاهيم العامة حول 

تقســيم العمل على أســاس النوع االجتماعي، 
ومطالبة المزيد مــن الرجال باالضطالع بدور 
متساٍو في مســؤوليات الرعاية. ويجب على 

دولة فلســطين اتخاذ تدابير أكثــر إيجابية لتنفيذ 
التغييــر على جميع المســتويات، بما في ذلك 

االســتثمار في برامج لتعزيز التمكين السياســي 
واالجتماعي للشــابات في المنطقة »ج« 

الشرقية وغزة. والقدس 

العنف القائم على النوع االجتماعي. 5

ينبغــي على دولة فلســطين اإلســراع في اعتماد  	
قانون حماية األســرة، مــع مراعاة توصيات 

منظمــات المجتمع المدنــي، لضمان حماية 
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النســاء والفتيات من العنف القائم على النوع 
االجتماعــي. كما ينبغي أن تكثف جهودها 

لضمان محاكمــة مرتكبي هذه الجرائم، وخصوصًا 
قتل اإلناث، واالســتثمار في التدريب الذي 

يراعي الفوارق بين الجنســين للقضاة والشرطة 
والمســؤولين عن إنفاذ القانون. ويجب مراقبة 

األحــكام الصادرة باإلدانة واألحكام لضمان عدم 
اعتماد القضاة احكامًا قانونية لتخفيض العقوبات.

ينبغي توســيع نطاق خدمات الحماية والوقاية  	
واالســتجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي 

بما يتوافق مع إجراءات التشــغيل الموحدة 
المتســقة، ومن خالل ُنُظم اإلحالة الوطنية 

المنســقة والفعالة. وهي تشمل المساعدة 
والتمثيــل القانونيين، وخدمات الصحة العقلية 

والخدمات النفســية واالجتماعية، وبرامج التمكين 
االقتصــادي وخدمات االيواء. وينبغي التركيز 

بوجه خاص على حقوق النســاء والفتيات األكثر 
تهميشــًا، بمن فيهن ذوات االعاقة ومن يعشن 
في المجتمعــات الضعيفة في غزة، والمنطقة 

»ج«، والمنطقــة »ه2«، ومنطقة التماس، 
والقدس الشــرقية في الضفة الغربية.

االستجابة لجائحة كورونا )كوفيد-19(. 6

 يجب ان تكون اعتبارات المساواة بين الجنسين  	
في الصدارة استجابًة لجائحة كورونا )كوفيد-19( 

والتعافي االقتصادي. وينبغي تعزيز مشاركة 
المرأة في التخطيط لالستجابة وصنع القرارات 

على جميع المستويات، بما في ذلك لجان 
الطوارئ المحلية.

كجزء من االستجابة، يجب حماية وتعزيز قدرة  	
الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي 

على الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك في 
حالة الطوارئ الوبائية، من خالل مثاًل خطة تنسيق 

متعددة القطاعات مع وزارة الصحة ووحدات 
حماية األسرة والقاصرين. وال بد من اتخاذ التدابير 

الالزمة لضمان تمكين النساء من اإلبالغ بسرية عن 
العنف القائم على النوع االجتماعي وحصولهن 

على الدعم المناسب في الوقت المناسب. ويجب 
 أيضًا إعطاء األولويــة للرعايــة الصحية للمرأة، 

بما في ذلــك الصحة النفســية واالجتماعية 
والعقلية، وصحة األم والصحة اإلنجابية، خالل 

أزمة جائحة كورونا )كوفيد-19( وفي أعقابها. 
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يتناول هذا التقرير أوضاع المرأة والفتاة الفلسطينية في الفترة من تموز/يوليو 2018 إلى 
حزيران/يونيو 2020، مع التركيز على آخر التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

وفي مجال حقوق اإلنسان. واستنادًا إلى بحوث أجرتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
آسيا )اإلسكوا(، وفي ضوء أحدث البيانات المتاحة، يتوّقف التقرير عند األوضاع المعّقدة التي 

تعيشها النساء والفتيات الفلسطينيات، وعند ما شهدته أوضاعهّن من تحّسن وما سّجلته من 
تدهور، وذلك في سياق االحتالل العسكري اإلسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

الشرقية، والحصار على غزة.
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